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  ٧٤  ...........................................  ): لو ابتدأ بالركن اليماين أو ختم به :٣املسألة ( �

  ٧٤  ................................................  ): احنراف الكتف أثناء الطواف :٤املسألة ( �

  ٧٤  ............................................  ): كيفية  تدارك اخللل يف الطواف :١١املسألة ( �



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
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  ٧٤  ........................................  :×): الطواف أبعد من مقام إبراهيم١٣املسألة ( �

  ٧٦  ......................................................  املسألة:  الطواف من الطوابق املتعددة: �

  ٧٦  .........................  ): طواف املعلولني واملسنني يف سطح املسجد احلرام :١٥املسألة ( �

  ٧٧  .................................): العجز عن إكمال األشواط إىل اية الوقت :١٨املسألة ( �

  ٧٧  ...............................................  ): مدى سعة الوقت ألداء النائب :٢٢املسألة ( �

  ٧٧  ........................................  : ): قطع الطواف الواجب لبعض األعذار٢٤املسألة ( �

  ٧٨  ...............................................  ): قطع الطواف للصالة مجاعة :٢٦املسألة ( �

  ٧٨  ...................................................  ): التعويل على إحصاء الغري :٢٩املسألة ( �

  ٧٩  .....................................................  ): فروع وصور يف الشكوك :٣٥املسألة ( �

  ٧٩  .................................................  ): رفع اليد عن الشوط الواحد :٣٧املسألة ( �

  ٨٠  ..................................................  ): تيقن اخللل يف شوط سابق :٣٩املسألة ( �

  ٨٠  .....................................  ):  الطواف نيابة قبل الطواف عن النفس :٤٠املسألة ( �

  ٨٠  ...................................................  ):  الطواف نيابة قبل السعي :٤١املسألة ( �

  ٨٠  .....................................  ):  الطواف املندوب قبل الطواف الواجب :٤٢املسألة ( �

  ٨١  .................................................  ):  الطواف املندوب قبل السعي:٤٣املسألة ( �

  ٨١  ....................................  ): الطواف أقل من سبعة أشواط  استحبابًا:٤٤املسألة ( �

  ٨٢  ..................................................  ): النيابة يف الطواف املندوب :٤٥املسألة ( �

  ٨٢  ......................................................  ): تشكيل حلقات للطواف :٤٦املسألة ( �

  ٨٢  ......................................................  املسألة: مبادرة احلائض إىل االستنابة: �

  ٨٢  .....................................................  املسألة : الطواف املندوب أثناء االزدحام: �

  

  ٨٣  ...................  : ستحبات الطواف ومكروهاته: مالفصـل الثـالث عشر 

  ٨٣  ................................................................  ): الغسل للطواف :٣املسألة ( �
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  ٨٣  .................................  : صــالة الطــواف : الفصـل الرابع عشر

  ٨٤  ...................................................  ): املبادرة إىل صالة الطواف :١املسألة ( �

  ٨٥  .........................................  ): حكم الطواف عند اإلخالل باملبادرة :٢املسألة ( �

  ٨٦  .................................................  ): مكان صالة الطواف الواجب :٤املسألة ( �

  ٨٦  .............................  ): حماذاة الرجل للمرأة وتقدّمها عليه يف الصالة :٦املسألة ( �

  ٨٦  ...................................................  ): اجلهل باللحن يف القراءة :١٠املسألة ( �

  ٨٧  ............................................................  املسألة: اإلخالل بصالة الطواف : �

  ٨٧  ..............................................  املسألة : املواالة بني الطواف املندوب وصالته : �

  

  ٨٨  ...................................  : حكام السعي: أالفصـل اخلامس عشر 

  ٨٨  ...................................................): السعي يف التوسعة العرضية :٢املسألة ( �

  ٨٨  ...........................................................  ): السعي يف السرداب :٣املسألة ( �

  ٨٨  ........................................................  املسألة : حتديد بداية الصفا واملروة : �

  ٨٩  .........................................................  املسألة: إزالة صخور الصفا واملروة : �

  ٨٩  ...............................................  ):  االبتداء باملروة  جهالً أو خطأ :٨املسألة ( �

  ٨٩  .............................................................  ): استقبال املقصد :١٠املسألة ( �

  ٩٠  .................................................  ): وصول احلائض إىل املسعى :١٢املسألة ( �

  ٩٠  ..................................  ): قطع السعي بسبب إقامة صالة اجلماعة  :١٥املسألة ( �

  ٩٠  ..............................................  ): قطع السعي والشروع من جديد:١٦املسألة ( �

  ٩١  ....................................................  ): إكمال السعي حال الشك :٢٤املسألة ( �

  ٩١  .........................................  ): دفع العربة أثناء الطواف أو السعي :٢٧املسألة ( �

  ٩١  .....................................................  ): نوم اجلالس على العربة :٢٨املسألة ( �

  ٩١  .....................................................  املسألة: العذر  املسوّغ للسعي به بالعربة: �

  ٩١  ................................  املسألة: مقدار التالزم بني بطالن السعي لبطالن الطواف : �



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]١٢[ 
 

  ٩٢  ..............................................................  املسألة : كثرة الشك يف السعي : �

  ٩٢  ..............................................................  املسألة : من صور قطع السعي : �

  

  ٩٣  ...................................  : لتقصــــري: االفصـل الســادس عشر 

  ٩٣  ...............................................................  ): التقصري إمجاالً :١املسألة ( �

  ٩٣  .....................................................  ): مكان التقصري يف العمرة :٤املسألة ( �

  ٩٣  ..........................................................  ): تقصري املحرم لغريه :٥املسألة ( �

  ٩٤  .................................................................  ): لو قام بالنتف :٧املسألة ( �

  ٩٤  ..................................................  املسألة: تقصري من ال جيد شعرًا وال ظفرًا: �

  ٩٤  ..................................................  املسألة : تقصري النائب بدون قصد النيابة: �

  ٩٥  ................................................  املسألة: اإلتيان بطواف النساء قبل التقصري: �

  

  ٩٦  .............................  : وقــوف بعرفـــات: الالفصـل الثــامن عشر 

  ٩٦  ...............................................  ): االختالف يف حتديد يوم عرفة :٣املسألة ( �

  ٩٧  ..................................................  املسألة : سقوط القرص أو ذهاب احلمرة : �

  

  ٩٨  ........................  : وقوف باملشعر احلـرام: الالفصـل التـــاسع عشر 

  ٩٨  ..........................................  ): اإلفاضة إىل مكة مث املشعر احلرام :٤املسألة ( �

  ٩٨  ..............................................  ): اإلفاضة ليالً للنساء واملعذورين :٦املسألة ( �

  ٩٨  ...................................................  ): هل الوقوف ليالً اضطراري؟٧املسألة ( �

  ٩٩  ........................................  ): نامت إىل أن خرج الباص من  املشعر :٨املسألة ( �

  ٩٩  ....................................................  ): الشك يف شروط احلصى :١٠املسألة ( �

  ٩٩  ................................  ): عودة مرافقي النساء للوقوف بني الطلوعني :١٣املسألة ( �

  ١٠٠  ..........................  ): التقصري والطواف ليلة العيد للنساء واملرافقني :١٤املسألة ( �
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  ١٠١  .............................................................  املسألة: اإلخالل بنية الوقوف : �

  

  ١٠٢  ......................................  : عمـال مـىن: أالفصـــل العشرون 

  ١٠٢  .............................  ): حكم الترتيب بني األعمال الثالثة واإلخالل به :٢املسألة ( �

  ١٠٢  ...........................................  ):  انكشاف تقدّم الذبح على الرمي :٤املسألة ( �

  ١٠٢  ..............................  ى الذبح :):  انكشاف تقدّم التقصري أو احللق عل٥املسألة ( �

  ١٠٢  .................................................................  ): حمل الذبح :١٣املسألة ( �

  ١٠٢  .........................................................  ): الذبح بدون توكيل :١٤املسألة ( �

  ١٠٣  ....................................................  ): معرفة الوكيل بشخصه :١٦املسألة ( �

  ١٠٣  ..............................................  ): اخلطأ يف االسم أو نوع احلج :١٨املسألة ( �

  ١٠٤  ...............................................................  املسألة: نسيان الوكيل للذبح : �

  ١٠٤  ...........................................................  ): الصرورة واحللق :٢٨املسألة ( �

  ١٠٥  .......................................................  ): النائب عن الصرورة :٢٩املسألة ( �

  ١٠٥  ......................................................................  املسألة: داء الصدفية : �

  ١٠٥  ................................................  ): التقصري ليلة احلادي عشر :٣٤سألة (امل �

  ١٠٥  .........................................  ): احللق أو التقصري خارج (مىن)  :٣٥املسألة ( �

  

  ١٠٦  ........................  : عمال مكة املكرمة: أالفصـل احلادي والعشرون 

  ١٠٦  .............................  ): تقدمي أعمال مكة على الوقوفني يف حج التمتع :٣املسألة ( �

  ١٠٦  .......................................................  ): تقدمي األعمال للمفرد :٧املسألة ( �

  ١٠٦  ..........................  ): إمساك األنف عن الروايح الكريهة بعد التقصري :٩املسألة ( �

  ١٠٧  ............  ): مقدار ما حيرم من النساء بعد التقصري وقبل طواف النساء:١١املسألة ( �

  ١٠٧  .....................................................  افات النساء :): تراكم طو١٣املسألة ( �

  ١٠٨  ..........................................  ): الشك يف اإلتيان بطواف النساء :١٤املسألة ( �
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  ١٠٨  ..............................................  ): العلم ببطالن أحد الطوافني :١٥املسألة ( �

  ١٠٨  .......................................): اختالف الزوجني يف صحة الطواف :١٦املسألة ( �

  ١٠٩  .......................................................  ): عنونة طواف النساء :١٨املسألة ( �

  ١٠٩  ............................................  ): اخلطأ يف صالة طواف النساء :١٩املسألة ( �

  

  ١١٠  ...........................  : بيت فـي مـىن: املالفصـل الثـاين والعشرون 

  ١١٠  .........................................................  ): اإلخالل بنية املبيت :٣املسألة ( �

  ١١٠  ...................................................  ): املقدار الواجب من املبيت :٤املسألة ( �

  ١١١  ..........................................  ): كيفية حساب نصف الليل يف مىن :٥املسألة ( �

  ١١٢  ...............................................  ): تأخر الوصول لشدة الزحام :١٠املسألة ( �

  ١١٢  ..........................................................  ): كفارة عدم املبيت :١١املسألة ( �

  ١١٣  ................................................  ): املستثنون من وجوب املبيت :١٢املسألة ( �

  ١١٣  .......................................................  ): جتاوز عقبة املدنيني :١٣املسألة ( �

  ١١٤  ............................................................  املسألة : حمطة قطار اجلمرات : �

  ١١٤  .............................................................  املسألة: نوم نصف الليل كامالً: �

  

  ١١٥  ...........................  : مـي اجلمــــــار: رالفصـل الثالث والعشرون 

  ١١٥  ........................................  املسألة: إخراج احلصيات من احلرم فترة قصرية: �

  ١١٥  ................................................  ): الزيادات يف حجم اجلمرات :٣املسألة ( �

  ١١٦  ..................................................  ): استئناف الرمي من جديد :٩املسألة ( �

  ١١٦  ........................................  ): تقدمي اجلمرات الثالث على الذبح :١٥املسألة ( �

  ١١٧  .......................................................  ): الرمي وشدة الزحام :١٦املسألة ( �

  ١١٧  ...........................  ): دوران أمر النساء بني االستنابة أو الرمي ليالً :١٧املسألة ( �

  ١١٧  .......................................................  ): االستنابة للرمي ليالً :٢٠املسألة ( �
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  ١١٨  ......................................................  ): ترتيب الرامي النائب :٢١املسألة ( �

  ١١٨  ....................................................  ): ارتفاع عذر املنوب عنه :٢٢املسألة ( �

  ١١٨  ..............................................................  ): كيفية القضاء :٢٤املسألة ( �

  ١١٨  ..............................  ): تأثري اخللل يف الرمي على األعمال الالحقة :٢٦املسألة ( �

  ١١٨  .................................................  ): العثور على حصيات الغري :٢٧املسألة ( �

  

  ١١٩  ...............  : ن أحكام احلرمني الشريفني: مالفصـل الرابع والعشرون 

  ١١٩  ..........................................................  ): التخيري يف الصالة :١املسألة ( �

  ١١٩  ........................................  املسألة: حكم احلملدارية من حيث القصر والتمام: �

  ١٢٠  .................................  ): السجود على السجاد يف الروضة الشريفة :٤املسألة ( �

  ١٢٠  ........................................  املسألة: السجود على البالط أو الرخام الصناعي: �

  ١٢٠  ............................................  ): الوضوء باملاء املخصص للشرب :٥املسألة ( �

  ١٢٠  .................................................  ): الصالة يف البيوت والفنادق :٦املسألة ( �

  ١٢١  .......................................................  ): الصالة خلف املخالف :٨املسألة ( �

  ١٢٢  ..............................................  املسألة: أفضل األعمال يف احلرمني الشريفني: �
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  تمهيد
  .الطاهريناحلمد هللا رب العاملني، وصلّى اهللا على خري خلقه أمجعني، حممد وأهل بيته 

  
) مكانة من عناية احلبوة يف مناسك احلج والعمرةاحلبوة يف مناسك احلج والعمرةاحلبوة يف مناسك احلج والعمرةاحلبوة يف مناسك احلج والعمرةحبمد اهللا ومنّه، فقد لقي كتاب (

هـ، فقد رأيت أن أقوم  ١٤٣٦وحيث كان اإلصدار السادس بتاريخ السادة واملشائخ املرشدين، 
إىل السابع، مع إضافة العديد من االستفتاءات واملسائل اجلديدة واملفيدة، بتطوير اإلصدار 

، إال أنّ بعض العوائق قد حال دون ذلك. فرأيت أن أصدر وقد بذلت ما تيسر من جهود ومساعٍ
ِدُث َبْعَد {ة املرشدين حبهذه اإلضافات، عسى أن يكون فيها نفع وفائدة لأل ْ ُ 
� َ �َ� َتْدِري َلَعل� ا

ِلَك َأْمًرا   .)١(}َذٰ

وقد بذلت مقدارًا من الوقت واجلهد واملراجعة لئال يكون يف هذا امللف تكرار للمذكور يف 
  احلبوة السادسة إال لنكتة أو غفلة.
  ومن أمثلة النكتة يف املقام: 

  .التأكيد على فتوى معينة -١
  .نقل النص األصلي للفتوى -٢
  وضوح يف الفتوى احلالية.زيادة  -٣

  
        مصادر هذه اإلضافات :مصادر هذه اإلضافات :مصادر هذه اإلضافات :مصادر هذه اإلضافات :

  وأما املصادر اليت اعتمدناها يف هذه اإلضافات، فهي على ثالثة أحناء:
حيث مل أكتب مصدرًا للفتوى املذكورة، فمعناه أا من كتاب (مناسك  النحو األول:
  احلج) للمرجع نفسه.
  مصادر أو طبعات جديدة، وهي كالتايل: النحو الثاين:

 -دار اهلالل -السيد حممد سعيد احلكيم -االستفتاءاتمناسك احلج والعمرة مع  •
وقد مت يف هذه الطبعة إدراج االستفتاءات  م. ٢٠١٣هـ/  ١٤٣٤ -الطبعة الثالثة عشرة

                 

  .١الطالق:  )١(
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صفحات، على نسق ما حدث يف (مناسك احلج وملحقاا) للسيد يف أسفل ال
 السيستاين.

الشيخ حممد  -اسكمناسك احلج، وامشه أجوبة املسائل الشرعية على فروع املن •
  هـ . ١٤٣٢شهر رمضان الكرمي  ٢٣ -إسحاق الفياض

، وهو خمتوم خبتم مساحته بتاريخ زجناينالاملناسك الفارسي للسيد موسى شبريي  •
هـ، يف حني أن النسخة العربية من املناسك مؤرخة  ١٤٣٨ذي القعدة احلرام  ١١
موجودان على املوقع  هـ، وكال املنسكني الفارسي والعريب١٤٢١شوال املكرّم  ٢٩

 حاليًا.

 �مؤسسة الرسول األكرم  -السيد صادق الشريازي -جامع أحكام احلج والعمرة •

هـ، واليت قال املكتب عنها بأا (مشلت الكثري من  ١٤٣٨ الطبعة الثالثة -الثقافية
  اإلضافات والتصحيحات عن النسخة األقدم).

ما كان مأخوذًا من املوقع الرمسي، أو استفتاء عرب االمييل، أو  النحو الثالث:
  الواتساب.

وقد ذكرت كل ذلك تفصيالً مع كل فتوى، ليكون القارئ الكرمي على بيّنة كاملة من ذلك 
رفضها أو التوقف فيها، حسب قناعته يف اعتماد  وأه، وبيده القرار بني قبول تلك الفتوى كّل

  تلك الوسيلة وعدمه.
        صائيات :صائيات :صائيات :صائيات :إحإحإحإح

  عدد اإلضافات املوجودة لكل مرجع:
  )٥٨( :)                     السيد السيستاين٢٧السيد اخلامنئي: (
  )٥٩( :)                       الشيخ الفياض٢٤السيد احلكيم: (

  )٣١)                    الشيخ اخلراساين: (٩٥السيد الزجناين: (
  )٥السيد حممود اهلامشي: (           )٦٧السيد صادق الشريازي: (
  )٣الشيخ مكارم الشريازي: (
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        منهجية مقترحة في تدوين  (مناسك الحج) :منهجية مقترحة في تدوين  (مناسك الحج) :منهجية مقترحة في تدوين  (مناسك الحج) :منهجية مقترحة في تدوين  (مناسك الحج) :

يوجد عدة اقتراحات يف سبيل حتسني (املنهجية السائدة يف تدوين مناسك احلج)، وهنا أكتفي 
  بذكر بعض تلك املقترحات:

 وحفظ البعثة اخلاصة باحلج، برصد ومجعيقوم مكتب استفتاءات املرجع نفسه، وكذلك  -١
  ويف املوسم.طوال العام،  يطرحها املؤمنون واملرشدوناألسئلة اليت 

يتم الفرز بني تلك األسئلة، حبيث يستبعد األسئلة املتكررة، ونستخلص املسائل اجلديدة،  -٢
  أو اليت املسائل اليت حتتاج إىل توضيح، ومزيد بيان أو شرح.

اوى املرجع على تلك األسئلة، على شكل (مسائل) وليس (طريقة سؤال يتم صياغة فت -٣
أقصد بأسلوب (مسائل) األسلوب املوجود يف منت الرسائل العملية ومناسك احلج، ولكن  وجواب).

   بأسلوب واضح وبيان وايف باملراد. 
ا إذا أما (طريقة السؤال واجلواب)، فهو أسلوب ال خيلو من تشويش وتطويل وإرباك، ال سيم

بقي (السؤال) كما أرسله صاحب االستفتاء دون حتسني يف الصياغة، أو حذف للزوائد اليت ال 
  مدخلية هلا يف الفتوى واجلواب.

اجلديدة)  مجيع املسائل(سنويًا يتم إصدار ملف اكتروين عرب املوقع الرمسي، ويشمل امللف  -٤
(من حيث اجلمع وطريقة الكتابة). ويفضلّ  حصلنا عليها خالل العام باملنهجية اآلنفة الذكر واليت

  ختم امللف من املكتب ليكون أكثر اعتبارًا واعتمادًا عند السادة املرشدين وعموم املؤمنني.
كتاب (مناسك احلج)  ضمن (منت)يتم إدراج هذه (املسائل اجلديدة) يف  مكاا املناسب  -٥

  ، وليس يف اهلوامش.للمرجع
رمزية جبانب الفتوى لتوضيح التعديالت أو التغيريات اليت طرأت نستفيد من وضع عالمات  -٦

  وإليك منوذج لذلك: على كتاب (مناسك احلج).
جبانب مسألة يف كتاب مناسك احلج، فهذا يدل على أا مسألة  �إذا رأيت هذه العالمة 

  متت إضافتها حديثًا لكتاب املناسك.
دّل على أن فتوى املرجع يف هذه املسألة قد جبانب مسألة، فهذا ي �وإذا رأيت هذه العالمة 

  ، فانتبه لذلك.تتغّير
جبانب مسألة، فهذا يدل على أن تلك املسألة قد مت إعادة  �وإذا رأيت هذه العالمة 
         صياغتها لتكون أوضح وأمشل.

  واهللا ويل التوفيق واحلمد.واهللا ويل التوفيق واحلمد.واهللا ويل التوفيق واحلمد.واهللا ويل التوفيق واحلمد.
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 مقدّمة

        

        : : : :     الوجوبيةالوجوبيةالوجوبيةالوجوبية    االحتياطاتاالحتياطاتاالحتياطاتاالحتياطات    فيفيفيفي    استفتاءاستفتاءاستفتاءاستفتاء    ):٢٥(فائدة فائدة فائدة فائدة الالالال

ع4 3 2
 كرده است، آ اطياحت ديكه مرجع تقل در مسائ� س:س:س:س: ::::))))٢٢٢٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين رفته  ايكه از دن توان به فا�6
ود؟          رجوع <=

گر ج:ج:ج:ج: = هر چند در زمان <E  -او را درک كرده ا 
Iرجوع جا -ي = 
J .است  
        

        ::::    االحتياطات الوجوبية دون علم المكلفاالحتياطات الوجوبية دون علم المكلفاالحتياطات الوجوبية دون علم المكلفاالحتياطات الوجوبية دون علم المكلف): اإلرجاع في ): اإلرجاع في ): اإلرجاع في ): اإلرجاع في ٢٦الفائدة (الفائدة (الفائدة (الفائدة (

ليهم يف إن يذكر للحجاج فتاوى مجيع من يرجعون أاملرشد الديين يف احلملة هل يلزمه 
ن كان خمالفًا الحتياطام الوجوبية إن ال يوقعهم فيما خيالف فتوى مقلّدهم وأم يكفي أالتقليد 

  يف مواردها؟إذا كان من املراجع اآلخرين من يفيت باحلكم الترخيصي 
ىل من يفيت باحلكم الترخيصي إم يرجعون أحرز أال يكفي ذلك إالَ إذا  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:

  ويعتربون فتواه حجة يف موارد االحتياط الوجويب ملرجعهم يف التقليد.
        

        ::::    : معنى (الصرورة): معنى (الصرورة): معنى (الصرورة): معنى (الصرورة))٣٣( الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة

الرجل الصرورة، وهو الذي يأيت حبجة اإلسالم عن نفسه، وإن مل يكن حّجه  الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
  األول.
  

        ::::    بعض الفتاوى المتعلقة بالمرشدينبعض الفتاوى المتعلقة بالمرشدينبعض الفتاوى المتعلقة بالمرشدينبعض الفتاوى المتعلقة بالمرشدين    ):٣٤( الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة

ن يسأل احلاج عن مرجع أئل املرشد الديين عن حكم مسألة فهل عليه إذا سُ املسألة األوىل:املسألة األوىل:املسألة األوىل:املسألة األوىل:
  تقليده ليجيب وفق فتواه؟ 

مقلّده كما هو كذلك عادة، ولو  ىنه يطلب فتوأنعم إذا كان ظاهر حال السائل  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
جاب أنه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة يف حقه باعتقاد املرشد الديين أوجدت قرينة على 

  مبقتضي اعتقاده يف ذلك.

                 

 www.zanjani.irاملوقع الرمسي:  )٢(
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 إذا سأل احلاج عن حكم وكان مرجعه يف التقليد غري جامع لشروط الفتيا املسألة الثانية:املسألة الثانية:املسألة الثانية:املسألة الثانية:
  حبسب اعتقاد املرشد الديين فماذا يصنع؟ 

إذا رأى أنّ مقلّده ليس أهالً للفتوى فال جيوز له بيان فتواه، ألنه ترويج له،  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  ووظيفته بيان رأي من يصلح للتقليد.

بناء السنة عن بعض مسائله أيام احلج من قبل بعض أإذا سئل اإلمامي يف  املسألة الرابعة:املسألة الرابعة:املسألة الرابعة:املسألة الرابعة:
  م وفق مذهبهم؟ أفهل جييبه وفق مذهبه 

ليه ما هو مقتضي مذهبنا، نعم إذا ظهر منه إجييبه على طبق مذهبهم أو يضم  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  رادة احلصول على اجلواب وفق مذهبنا فال بأس باالقتصار على اجلواب وفقه فقط.إ
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  الفصــل األول

 جـة اإلســالمح
  

        ): اإلنسان المديون والحج :): اإلنسان المديون والحج :): اإلنسان المديون والحج :): اإلنسان المديون والحج :١٠١٠١٠١٠((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

شخصٌ مدين ذهب إىل احلج ووصل إىل املدينة املنورة، فما هو السبيل إىل تصحيح حّجه 
  ليكون حّجة اإلسالم؟ 

وال من  ،ســترجاع املبلغ الذي دفعه إىل احلملدارا: إذا كان ال يســتطيع من )٣(الســيســتاينالســيســتاينالســيســتاينالســيســتاين
حيلّ يف حملّه ويعّوضـــه عن ماله، وال يتوقّف إتيانه باحلج على صـــرف  تفاق مع آخر على أناال

  ا وتأتّى له قصد حّجة اإلسالم.ا شرعًمبلغٍ إضايفِ كان مستطيعً
  

        تحويل الراتب للبنك :تحويل الراتب للبنك :تحويل الراتب للبنك :تحويل الراتب للبنك :المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

ل راتبه للبنك، مث يسحب منه قدر حاجته موظف يف الغرب عند الدولة حيّوس: : )٤(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
الزائد يف رصيده، ومبرور الزمن ارتفع رصيده إىل مبلغ يكفيه للحج، يف معاشه، ويستبقي 

 بذلك وجيب عليه احلج؟ افهل يكون مستطيعً

ا، وال جيب عليه احلج بذلك ما مل يقبض ما يكفي للحج، ألنه ال ميلكه ال يكون مستطيعً: ج
  .يأيت بهقبل قبضه. نعم األوىل له أن يبادر لقبض مقدار االستطاعة ليجب عليه احلج، و

 حىت البنك يف منه حاجته عن زاد ما يودع مث راتبه يقبض كان إذا السابق الفرض يفس: 
  .للحج يكفيه ما رصيده يف جتمع
 بتحقق ليقطع للحج، يكفيه ما منه يقبض بأن وذلك حينئذٍ، احلج له اوجوبً األحوط: ج

 البنك يف أودعه مث للحج يكفيه ما عنده جتمع لو أما .باحلج يأيت مث احلج، ووجوب االستطاعة
  .حينئذٍ احلج وجوب يف إشكال فال

 وال للبنك راتبه لحتّو وكانت أهلية شركة يف اموظفً كان إذا ا،أيضً السابق الفرض ويف: س
  له؟ يكفيه ما مبقدار رصيده بلغ لو احلج عليه جيب فهل له، تدفعه

                 

 www.sistani.orgاملوقع الرمسي   )٣(
  .١٩مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )٤(
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 جواب يف سبق الذي النحو على له يكفيه ما فيقبض حينئذٍ احلج له اوجوبً األحوط: ج
 للحج يكفي الشهري الراتب وكان ارأسً منهم الراتب قبض يستطيع كان لو أما. السابق السؤال

  .حينئذٍ احلج وجوب يف إشكال فال للبنك بتحويله رضي ذلك ومع
  
        كفّ البصر، وكثرة األبوال:كفّ البصر، وكثرة األبوال:كفّ البصر، وكثرة األبوال:كفّ البصر، وكثرة األبوال:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

إىل احلج وال سيما أنه مصاب إنسان مكفوف البصر ويشعر باحلرج إذا أراد أن يذهب 
خبفة البول وحيتاج إىل الدخول يف املرافق كل ساعة أو ساعتني، فهل هذا يسوغ له ترك احلج 

  واالكتفاء باالستنابة؟
 .هذا املقدار من احلرج ال يسقط عنه وجوب املباشرة للحج: )٥(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم    ----السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  
        ): حصول االستطاعة بعد اإلحرام :): حصول االستطاعة بعد اإلحرام :): حصول االستطاعة بعد اإلحرام :): حصول االستطاعة بعد اإلحرام :١٣١٣١٣١٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 عمرة أكملها اإلحرام، بعد فاســتطاع ا،متســكعً التمتع بعمرة أحرم إذا    ::::))))٦٦٦٦((((صــادقصــادقصــادقصــادق    الســيدالســيدالســيدالســيد
  .فال وإال سالملإل حجّ القادمة للسنة االستطاعة بقيت إن مث ا،متتعً بعدها باحلج وأتى متتع
  
        ::::    والزكاةوالزكاةوالزكاةوالزكاة    والخمسوالخمسوالخمسوالخمس    الحجالحجالحجالحج): ): ): ): ١٩١٩١٩١٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

إذا مل يكن احلج مســـــــتقرًا عليــه؛ قــدّم أداء احلقوق إال إذا أذن لــه احلــاكم  الفيــاض:الفيــاض:الفيــاض:الفيــاض:
  الشرعي. وإذا كان مستقرًا عليه؛ أمكن استئذان احلاكم الشرعي لتقدمي احلج.

  
            ::::    فقطفقطفقطفقط    الحجالحجالحجالحج    تكاليفتكاليفتكاليفتكاليف    تخميستخميستخميستخميس): ): ): ): ٢٠٢٠٢٠٢٠((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

نعم، جيتزئ بذلك ويصـــــــح حجه، ولكنه آمث من جهة التهاون يف أداء اخلمس  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
من ســـائر أمواله من دون عذر شـــرعي. ولو كان معذورًا ولو لضـــيق وقته عن حســـاب اخلمس؛ 

  ميكن مراجعة احلاكم الشرعي واستئذانه يف التأجيل.
  
  
 

                 

  .١١مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )٥(
  .٤٢جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٦(
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]٢٣[ 
 

        الحج بثوب تعّلق به الخمس:الحج بثوب تعّلق به الخمس:الحج بثوب تعّلق به الخمس:الحج بثوب تعّلق به الخمس:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

ومل خيرجه جهالً أو غفلة فما هو  ،ق به اخلمسيف ثوب تعّل إذا حجّ س:س:س:س: :)٧(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  حكمه ؟ 
أو جاهالً باحلكم جهالً يعذر  ،أو جاهالً باملوضوع ،املختار صحة حجه إذا كان غافالً ج:ج:ج:ج:

 وإال صحّ  ،شكال إذا كان ذلك الثوب هو ساتره يف الطواف أو يف صالة الطوافإال ففيه إو ،فيه
  ا. يضًأ

 أو امغصوبً كان فلو الساتر بإباحة مشروطة هي هل الطواف صحة نّأ تسأل قد الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
 وإن ذلك نّإ:  واجلواب ؟ اإلحرام ثويب وكذلك بطل، الزكاة أو كاخلمس شرعي حلق امتعلقً
 الطواف بطالن عدم واألظهر ، منع بل ، اشكال عن خيلو ال ولكنه ، األصحاب بني امعروفً كان
 وإن الساتر وهو احلرام نّإف ا،آمثً اعترب وإن ، الشرعي للحق املتعلق أو املغصوب الساتر بلبس
 النفس، للوجوب امتعلقً وليس عنه، خارج أنه إالّ البيت حول الطواف وهو للواجب، اقيدً كان
 مل للحرمة ومتعلق مغصوب هّنأ فرض فإذا وعليه منه، املركب ال به املقيّد بالطواف تعلق ألنه
 به املأيت الفرد على انطباقه من مينع لكي له اومصداقً اخلارج يف الواجب مع امتحدً يكن

  .بالفساد وحيكم
        

        ::::    : حجة اإلسالم بدون الحصول على تصريح للحج: حجة اإلسالم بدون الحصول على تصريح للحج: حجة اإلسالم بدون الحصول على تصريح للحج: حجة اإلسالم بدون الحصول على تصريح للحجالمسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

يف العام املاضي ذهب البعض مع محلة غري مرخصة للحج، وبعد مراسالت بني مسؤويل 
وا يف مكان السكن مع محلة البلدين وافقت السلطات على مرورهم من احلدود شرط أن يكون

مرخصة، ولكن بعض منفذي أمر السلطات الظاهر أم ال يعلموا باإلذن فأطلقوا النار يف 
 اهلواء، وتسلل احلجاج من طريق آخر، فهل جيزي عن حجة االسالم ؟ 

خواننا املؤمنني إوجيزئ عن حجة االسالم، ولكن ننصح  ،حجهم صحيح: : : : ))))٨٨٨٨((((الفياضالفياضالفياضالفياض
        مبراعاة النظام، وعدم خمالفة التعليمات الصادرة من اجلهات املنظمة للحج. 

  
        بذل الحج للمستطيع:بذل الحج للمستطيع:بذل الحج للمستطيع:بذل الحج للمستطيع:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

ن املبذول له ال يتمكّن من احلجّ لعدم استطاعته أإذا بذل شخص آلخر ماالً للحجّ بزعم 
                 

  .٢٥مناسك احلج وملحقاا:  )٧(
  http://alfayadh.orgاملوقع الرمسي  )٨(
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]٢٤[ 
 

ه كان قد حجّ حّجة اإلسالم ّنأأو  ،املالية، فإذا كان املبذول له ميلك ما يفي مبصاريف احلجّ
  ن خيرب الباذل؟ أفهل جيب عليه 
ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص يف التصرّف  ،خبارال جيب عليه اإل: )٩(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  ا مبا ذُكر مل جيز له التصرّف فيه. يف املال املبذول مقيدً
  
        تردد المبذول له في المطلوب منه:تردد المبذول له في المطلوب منه:تردد المبذول له في المطلوب منه:تردد المبذول له في المطلوب منه:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

ما حيجّ به وتردد بعد وصوله إىل امليقات بني كونه بذالً له ليحجّ عن نفسه إذا دُفع لشخص 
  ا ليحجّ به نيابة عن غريه فما هو تكليفه؟ أو خمصصً

وكذا يأيت بسائر األعمال  ،جيزيه اإلحرام امتثاالً لألمر الفعلي املتوجه إليه:)١٠(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
ذه النّية، فإذا تبني بعد ذلك أنّ دفع املال كان على وجه البذل اجزأه عن حّجة اإلسالم، 

  نه كان لالستنابة عن غريه أجزأ عنه.أوإذا تبيّن 
  
        البذل المالي للعاجز عن مباشرة الحج بنفسه:البذل المالي للعاجز عن مباشرة الحج بنفسه:البذل المالي للعاجز عن مباشرة الحج بنفسه:البذل المالي للعاجز عن مباشرة الحج بنفسه:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

متكنه بعد ذلك وال ميلك ما حيجّ به شخص ال يتمكّن من احلجّ ملرض أو هرم وال يرجو 
  فإذا بُذِلَ له تكاليف احلجّ هل جيب عليه القبول واالستنابة؟ 

حتقق االستطاعة بالبذل خيتص بالفاقد للمال  نّإال جيب عليه ذلك، ف:)١١(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
املتمكن من مباشرة احلجّ بنفسه، فالعاجز عن املباشرة إذا بذل له ما يكفي لالستنابة أو عرض 

  وال جيب عليه القبول.  ،اعليه حتمل نفقة النائب ال يكون بذلك مستطيعً
  

        ::::    المميزالمميزالمميزالمميز    الصبيالصبيالصبيالصبي    إحرامإحرامإحرامإحرام    فيفيفيفي    الوليالوليالوليالولي    إذنإذنإذنإذن): ): ): ): ٣٤٣٤٣٤٣٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 إذا مل يصدق الشرعي الويل إذن املميز الصيب حج صحة يف يشترط ال    ::::))))١٢١٢١٢١٢((((ققققصادصادصادصاد السيدالسيدالسيدالسيد
 .للمصاحبة باملعروف املنافاة أو االيذاء، أو العقوق،: الثالثة العناوين أحد عليه
  

                 

  .٢٩مناسك احلج وملحقاا:  )٩(
 .٣٢مناسك احلج وملحقاا:  )١٠(
 .٣٣مناسك احلج وملحقاا:  )١١(
 .١٦٥جامع أحكام احلج والعمرة: م  )١٢(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٢٥[ 
 

        ::::    هناهناهناهنا    بالوليبالوليبالوليبالولي    المقصودالمقصودالمقصودالمقصود): ): ): ): ٣٦٣٦٣٦٣٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 والعم األخ لمث شرعيًا اوليً يكن مل نإو فلهيتكو الصيب أمر يتوىل كل من    ::::))))١٣١٣١٣١٣((((صادقصادقصادقصادق السيدالسيدالسيدالسيد
 املســـــألة هذه يف املميز، غري للصـــــيب بالنســـــبة باألب األم وتلحق. واألجنيب وحنوهم واخلال
  .اخلاص للنص
  
  

 

  
  
  

                 

  .٣٨جامع أحكام احلج والعمرة: م  )١٣(
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]٢٦[ 
 

  الفصـل الثـــاني

  الحـج النيــابي
        

        ): انقالب حج المرأة النائبة إلى اإلفراد :): انقالب حج المرأة النائبة إلى اإلفراد :): انقالب حج المرأة النائبة إلى اإلفراد :): انقالب حج المرأة النائبة إلى اإلفراد :٥٥٥٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

يف حج التمتع فيما إذا احتمل عدم متكنها من أداء عمرة هل تصح استنابة املرأة عن الرجل 
ستنيبت وحدث هلا ذلك فهل جيزئ انقالب حجها إىل حج اإلفراد؟ ولو االتمتّع لطرو احليض و
  عملها عن املنوب عنه؟ 

ال تنقلب وظيفة املرأة إىل حج اإلفراد يف تلك احلالة عندنا، وجيزي عملها  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
للطواف وصالته، وقيامها بالسعي بنفسها، وبني إعادة الطواف والصالة باجلمع بني االستنابة 

بعد أعمال مىن وقبل طواف احلج، وحتتاط بإعادة السعي أيضًا، ويكون عملها حينئذ جمزيًا 
  عن املنوب عنه.

  
        ::::النساءالنساءالنساءالنساء    ومرافقةومرافقةومرافقةومرافقة    النائبالنائبالنائبالنائب): ): ): ): ٦٦٦٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

=  كود_ن 2̂نوان، ::::))))١٤١٤١٤١٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
I` راه خدمۀ وc وقوف از پس اختيار 3 توانند حالت در كه ها آن 
 طلوع قبل از بتوانند خدمه گر ا البته است؛ oيح نيابتشان Ĵوند، به منا عقبه l̂ره رĴ 3ای مشعر در شبانۀ

ا آفتاب در طلوع E2  و 2̂زگردند 2̂يد Ĵگردند، مشعر به آفتاب ^ ايند وقوف آ�= =>.  
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  :يف املناسك العريب لعل هذا إعراض عما ذكره
) سؤال: هل يعدّ مجيع من جيوز هلم اإلفاضة من املشعر ليلة العيد من ذوي ٦٦((املسألة  

األعذار فال تصحّ نيابتهم و لو تّربعًا؟ أم أنّ هذا احلكم خمتص بالبعض منهم، دون البعض 
  اآلخر؟ 

هلم اإلفاضة اختيارÌ اجلواب: النساء واألطفال، ومن يلحق ما يف احلكم من الذين جيوز 
ليلة العيد إىل مىن و قد أدركوا املشعر ليالً، تصحّ نيابتهم، حيث يعترب وقوفهم هذا وقوفًا 

اختياريًا يف  اختياريا هلم، وأمّا غريهم من ذوي األعذار الذين ال يعترب مثل هذا الوقوف وقوفًا
                 

 .٩٣املناسك الفارسي: م  )١٤(
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 -على األقلّ -ألعمال االختيارّيةحقهم كخدمة القوافل، حيث كان العربة بالظن بالقدرة على ا
حني اإلحرام، فإن مل حيصل هلم االعتقاد الظين بالقدرة على الوقوف االختياري حال 

  اإلحرام، ال تصحّ نيابتهم).
        

        ): النيابة في العمرة عن الحاضر بمكة المكرمة :): النيابة في العمرة عن الحاضر بمكة المكرمة :): النيابة في العمرة عن الحاضر بمكة المكرمة :): النيابة في العمرة عن الحاضر بمكة المكرمة :٨٨٨٨((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

العمرة، وكذلك ال  تصح العمرة عن الغري وإن كان موجودًا يف مكة متمكنًا منالفياض: الفياض: الفياض: الفياض: 
        يشترط يف الطواف عنه عدم قدرته عليه.

از و t  uvره و ::::))))١٥١٥١٥١٥((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين =>  ŵطرف از مستح yندارد دارد، مان| حضور مكه در كه ك. 
  

        : : : :     النائبالنائبالنائبالنائب    عنعنعنعن    النائبالنائبالنائبالنائب    نيةنيةنيةنية): ): ): ): ١٦١٦١٦١٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

{ كه از : )١٦(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين = ام دهد؟ مثً� �~ ^ يب، tل را از طرف چه كy ا�= يب از 2= =2 yطرف ك
ئب دّوم، چگونه نيت كند؟ نيت  د 2= 
Iئب بگ ئب شده است و بعد Ĵاى او عذرى پيدا شده است كه 2̂يد 2= =2

ئب؟   از طرف منوب عنه نيت كند. از طرف منوب عنه 2
 از طرف 2=
  

        ::::    الغيرالغيرالغيرالغير    وعنوعنوعنوعن    النفسالنفسالنفسالنفس    عنعنعنعن    الحجالحجالحجالحج    أوأوأوأو    االعتماراالعتماراالعتماراالعتمار): ): ): ): ١٩١٩١٩١٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 العمرة أو الطواف أو كالزيارة( املســـــــتحبّ العمل أنّ الناس بني الشــــــــائع ::::))))١٧١٧١٧١٧((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
 األمر هذا فهل واحد، آنٍ يف غريه عن ونيابةً نفســـــــه عن أصـــــــالةً به اإلتيان ميكن) املفردة
  .املستحّبني عمرته أو حجّه يف اآلخرين تشريك جيوز صحيح؟

  

            نيابة مشروطة بفراغ الذمة أو العكس:نيابة مشروطة بفراغ الذمة أو العكس:نيابة مشروطة بفراغ الذمة أو العكس:نيابة مشروطة بفراغ الذمة أو العكس:    المسألة:المسألة:المسألة:المسألة:    ����

(أحرم لنفســــي إن كانت ذميت مشــــغولة، وإال فهي نيابة هل تصــــح النية بالطريقة التالية 
  عن فالن)؟

        نعم، تصح.: : : : ))))١٨١٨١٨١٨((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

                 

  .٦٢٥املناسك الفارسي: م )١٥(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )١٦(
 www.leader.irاالستفتاءات امللحقة مبناسك احلج، على املوقع الرمسي  )١٧(
   9647808387857+استفتاء عرب الواتساب  )١٨(
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  : ال بأس به.)١٩(مكارممكارممكارممكارم
  الظاهر صحة مثل هذه النية. ::::))))٢٠٢٠٢٠٢٠((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
املتوجه  يحة: أُحرم لعمرة التمتع للحج امتثاالً لألمر الفعلية صحيهذه الن: )٢١(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين

  .ي فلنفسإالّو له، ونتكابة فهذه يلشخص حجة ن ذميت يف كان، فإن إيلّ
  

        النيابة عن جميع المؤمنين أو المسلمين:النيابة عن جميع المؤمنين أو المسلمين:النيابة عن جميع المؤمنين أو المسلمين:النيابة عن جميع المؤمنين أو المسلمين:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

  هل يصح اإلحرام للحج أو للعمرة نيابة عن مجيع املؤمنني أو مجيع املسلمني؟
  : ال بأس به.)٢٢(مكارممكارممكارممكارم

  ال جيوز يف الواجب، وجيوز يف املستحب على حنو الشركة ال االستقالل. ::::))))٢٣٢٣٢٣٢٣((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
        

        استنابة من يقدّم أعمال مكة على الوقوفين:استنابة من يقدّم أعمال مكة على الوقوفين:استنابة من يقدّم أعمال مكة على الوقوفين:استنابة من يقدّم أعمال مكة على الوقوفين:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

  هل جتوز استنابة من جيوز له تقدمي أعمال مكة على الوقوفني ؟ 
  مانع منه.  ال :)٢٤(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  
        البلدي:البلدي:البلدي:البلدي:الغفلة عن النيابة ساعة الحركة في الحج الغفلة عن النيابة ساعة الحركة في الحج الغفلة عن النيابة ساعة الحركة في الحج الغفلة عن النيابة ساعة الحركة في الحج المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

ولكنّه غفل يف ساعة احلركة أن ينوي ذلك فهل تكفيه النّية  ،إذا استؤجر للحجّ البلدي
  السابقة؟ 

  ك له حنو العمل كفى. إذا كان احلجّ النيايب هو املحّر:)٢٥(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  
  

                 

  هـ. ١٤٣٩مجادى األوىل  ١٦استفتاء خطي خمتوم خبتم املرجع، بتاريخ  )١٩(
  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩مجادى األوىل  ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )٢٠(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )٢١(
  هـ. ١٤٣٩مجادى األوىل  ١٦استفتاء خطي خمتوم خبتم املرجع، بتاريخ  )٢٢(
  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩مجادى األوىل  ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )٢٣(
 .٥٢مناسك احلج وملحقاا:  )٢٤(
 .٥٤مناسك احلج وملحقاا:  )٢٥(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٢٩[ 
 

        تأخير إحرام العمرة النيابية إلى أدنى الحلّ:تأخير إحرام العمرة النيابية إلى أدنى الحلّ:تأخير إحرام العمرة النيابية إلى أدنى الحلّ:تأخير إحرام العمرة النيابية إلى أدنى الحلّ:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

ن يؤدي العمرة لنفسه أوّالً مث أمن استؤجر يف البلد للعمرة املفردة املندوبة هل حيق له 
  حيرم من أدىن احلل للعمرة املستأجرة؟ 

مبوجب االنصراف أو غريه  -إالّ إذا كان املستأجر عليه  ،حيق له ذلك :)٢٦(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
حرامها يف مّكة املكرمة أو حنو إب وىل اليت يدخلهي العمرة البلدية أو العمرة األ -من القرائن 

  ذلك. 
  
            تقديم أو تأخير الحج النيابي عن وقته المستأجر:تقديم أو تأخير الحج النيابي عن وقته المستأجر:تقديم أو تأخير الحج النيابي عن وقته المستأجر:تقديم أو تأخير الحج النيابي عن وقته المستأجر:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����    

  و التقدمي؟ أهل جيوز ملن آجر نفسه للحج يف سنة معينة التأخري 
إذا آجر نفسه للحج يف سنة معينة مل جيز له التأخري وال التقدمي ـ إال مع رضا  ::::السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

كان للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة املنوب عنه، فلو فسخ مل يستحق  ولو أخّراملستأجر ـ 
ا إذا كان التعيني على وجه التقييد، وإن كان على وجه الشرطية استحق أجرة املثل، األجري شيئً

ته عليه جرة املسماة، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فّوجري متام األولو مل يفسخ استحق األ
  ذا كان التعيني على وجه التقييد.إزمان املعني من ال

ولو قدم األجري فإن كان العمل املستأجر عليه من قبيل حجة اإلسالم عن امليت ـ حيث تفرغ 
ا، وال ميكن استيفاء العمل املستأجر عليه يف وقته املعني ـ كان ذمة املنوب عنه مبا أتى به مسبقً

ذا آجره على احلج املندوب عن نفسه يف العام املقبل فأتى م يف التأخري، وإال كما إحكمه ما تقدّ
ا، ن كان التعيني على وجه التقييد مل يستحق االجري على ما أتى به شيئًإبه يف العام احلايل، ف

  تيان بالعمل املستأجر عليه يف وقته املعني.ووجب عليه اإل
، وإن ألغاه استحق متام وكذا إذا كان التعيني على وجه الشرطية ومل يلغ املستأجر شرطه

  األجرة املسماة. 
 التقدمي وال بل التأخري، له جيوز ال معينة ســنة يف للحج نفســه آجر إذا    ::::))))٢٧٢٧٢٧٢٧((((صــادقصــادقصــادقصــادق    الســيدالســيدالســيدالســيد

 .املستأجر رضا مع إال
 وعلى كل أمث، لعذر ال كان وإن عليه، إمث فال لعذر املعينة السنة عن احلج جرياأل أّخر إذا
 جرةاأل جرياأل رجعأ يفســــخ مل نإف وعدمه، الفســــخ بني اخمريً املســــتأجركون : ظهرفاأل حال

                 

 .٥٦ملحقاا: مناسك احلج و )٢٦(
 .٣٥٥-٣٥٤جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٢٧(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٣٠[ 
 

 بوجوب وقلنا معينة، ســنة للحج نيعّي ومل اإلجارة أطلق إذا واما املثل، جرةأب مطالبه املســماة
  انصــرافًا أو صــرحيًا  املعينة للســنة التعيني كان إن وكذا تبطل، اإف لالنصــراف ولو التعجيل

  .بالعاجل التقييد حنو على
  
        نيابة المعذور في الحج المندوب:نيابة المعذور في الحج المندوب:نيابة المعذور في الحج المندوب:نيابة المعذور في الحج المندوب:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

  بست�� به كيفيت عقد اجاره دارد. آ2
 معذور 3 تواند Ĵاى uv مستحŵ نيابت كند؟:)٢٨(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
  

  

  

  

                 

  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )٢٨(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٣١[ 
 

 الفصـل الثــالث

 الحـج المنـدوب
  

        التصدق بالمال :التصدق بالمال :التصدق بالمال :التصدق بالمال :    أوأوأوأو    الحجالحجالحجالحج    تكرارتكرارتكرارتكرار): ): ): ): ٥٥٥٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

أيهما أكثر ثوابًا يف العمل املستحب: احلج املستحب وزيارة مراقد األئمة  س:س:س:س: الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  ، أو صرف نفقته يف الصدقات ومساعدة الفقراء يف ضرورات معاشهم؟� املعصومني

ال توجد ضابطة واحدة جلميع احلاالت، فقد يكون احلج املستحب والزيارة يف بعض  ج:ج:ج:ج:
  مساعدة املعوزين، وقد يكون العكس.احلاالت أفضل من صرف املال يف الصدقات  و

  

        ): الحصول على تصريح الحج :): الحصول على تصريح الحج :): الحصول على تصريح الحج :): الحصول على تصريح الحج :٧٧٧٧((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

س: متنع السلطات يف الديار املقدّسة حجّاج الداخل من احلج املستحب إال مرة  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
كل مخس سنوات، فهل جيوز ملن يريد احلج أن حيرم ويلبس املخيط أثناء الدخول يف مكة، 

  النهار لكي ال يعلم بإحرامه فيمنع؟ ويركب السيارة املسقفة يف
ج: جيوز اإلحرام للحج املندوب وإن علم أنه سيضطر إىل لبس املخيط واالستظالل، وال 
كفارة عليه بشرط عدم االستمرار يف لبس املخيط أكثر من مقدار الضرورة، وعليه كفارة شاة 

  بسبب التظليل.
  
        التفضيل بين الحج المندوب والزيارة:التفضيل بين الحج المندوب والزيارة:التفضيل بين الحج المندوب والزيارة:التفضيل بين الحج المندوب والزيارة:    ����

  يف يوم عرفة أو احلج املندوب؟ �أيهما أفضل زيارة اإلمام احلسني 
  أرجحية الزيارة.ظاهر كثري من الروايات  ::::))))٢٩٢٩٢٩٢٩((((اخلوئياخلوئياخلوئياخلوئي

، �هناك روايات كثرية تدل على أفضلية زيارة اإلمام احلسني  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:    ----السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  األمر خيتلف باختالف الظروف واألحوال. ولعلّ

 

                 

  .٤٣٢، س ١٤٤: ٣صراط النجاة  )٢٩(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٣٢[ 
 

  الفصـل الرابـع

 أنواع العمرة وأعمالها
                

        ): التالزم بين حج اإلفراد والعمرة المفردة :): التالزم بين حج اإلفراد والعمرة المفردة :): التالزم بين حج اإلفراد والعمرة المفردة :): التالزم بين حج اإلفراد والعمرة المفردة :٥٥٥٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ع uv  كه كسا�=  ::::))))٣٠٣٠٣٠٣٠((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ت� E> ا آ ام پس از 2̂يد شده، افراد uv  به مبدل �= ^ =  و uv  ا�= Eد� روز گذش� = 
Iس 
جه 
ا آورند؛ مفرده tرۀ ذ� ع uv  هرچند ̂�^ ت� E> 2̂شد. ستحبا̂�  ا ها آن  
        

        ::::    العمرتينالعمرتينالعمرتينالعمرتين    بينبينبينبين    الفصلالفصلالفصلالفصل    مقدارمقدارمقدارمقدار): ): ): ): ٦٦٦٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  ويف املسألة. هاليل شهر يف مكة لدخول اإلحرام جيب:  ٤٧٩ مسألة يف ذكرمت:)٣١(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
 لو حىت ذلك الثانية قبل العمرة تشرع وال أيام، بعشرة العمرتني بني الفصل من البد )٤٨٠(

 لعمرة أحرم من: وعليه. ااألحوط وجوبً على األخرى لشهر مباين هاليل شهر يف منهما كل كانت
 حينئذٍ، يفعل فما شعبان) ٣ ( يف للمرة الثانية مكة يف يدخل أن وأراد رجب شهر من ٢٨ يف

 عشرة عليه ميض مل أنه مع آخر، هاليل يف شهر مكة يدخل أن يريد ألنه مكة لدخول أحيرم
 إحرام؟ يدخل بدون أو. األوىل العمرة إحرام من أيام

 السؤال يف مفروض فالالزم الوجويب االحتياط على مبنيًا العمرتني بني الفصل كان ملا: ج
  ا. دون جزم من املشروعية برجاء ا يؤتى بعمرة ملكة الدخول
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  إىل ما يلي: العبارةهـ) مت تغيري  ١٤٣٨ –يف (جامع أحكام احلج والعمرة 
 أو مباشـــرة واحد لشـــخص املفردتني العمرتني أنّ: األدلة من املســـتفاد    ::::))))٣٢٣٢٣٢٣٢((((صـــادقصـــادقصـــادقصـــادق    الســـيدالســـيدالســـيدالســـيد

 عظيم، فضــل فيه والكل أقل، بفصــل منهما أفضــل أيام عشــرة بينهما الفصــل كان إذا  نيابة
  .الفصل يعترب فال لشخصني كانتا إذا أما

  
                 

 .١٣٢املناسك الفارسي: م  )٣٠(
  .٢٨٤مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )٣١(
 .٤٣٢جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٣٢(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٣٣[ 
 

        ): إحرام جديد قبل اإلتيان بطواف النساء :): إحرام جديد قبل اإلتيان بطواف النساء :): إحرام جديد قبل اإلتيان بطواف النساء :): إحرام جديد قبل اإلتيان بطواف النساء :١١١١١١١١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

أن حيرم للعمرة املفردة بعد الفراغ عن النسك وقبل اإلتيان بطواف  جيوز للحاجّ الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
و حيرم أاعتمر عمرةً مفردةً ومل يأت بطواف النساء أن حيرم للحجّ  النساء، كما جيوز ملن

النساء، بل جيب اإلتيان به أثناء اإلحرام  للعمرة املفردة الثانية؛ نعم ال يسقط عنهما طواف
النساء، جيب  يف شيءٍ منها طواف ومل يطف ،امر عمرةً مفردةً مرارًالثاين أو بعده، فمن اعت

  .وال جيوز له االكتفاء بطوافٍ واحدٍ للجميع ،عليه أن يأيت بطواف النساء بعدد كلّ عمرة
  
        : : : :     المفردةالمفردةالمفردةالمفردة    والعمرةوالعمرةوالعمرةوالعمرة    الحائضالحائضالحائضالحائض): ): ): ): ١٢١٢١٢١٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 إىل اإلحرام عند تلتفت اليت احلائض حكم والعمرة احلج فتاوى يف ذكرمت: )٣٣(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
 ومل وتستنيب، املشروعية برجاء حترم وأا ،مكة لدخول وتضطر الرفقة انتظار بعدم علمها
 باالستنابة إحرامها من تتحلل فهل باملوضوع أو باحلكم جهالً بإحرامها جتزم اليت حكم تذكروا

  .االستنابة جتزيها نعم: ج ماذا؟ أو
 قاتيامل اىل الوصول قبل لكنإذا جائت املرأة ألداء العمرة املفردة [استفتاء]  :)٣٤(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين

 يعتمارها وهال إىل يسب بعمرا فهل يف حاضت و التنتظرها القافلة حىت تطهر و حترم و تأيت
   التنتظرها؟ والقافلة باإلحرام تلبسها بعد حاضت إذا احلكمالعادة؟ و ما يف

ب لطواف يمث تستن ،تسعى وتقصر بنفسها مث ،ب لطواف العمرة وصالتهيتستنجواب) 
  ا.ضًيالنساء وصالته أ

داند E2 در مكه هست Ĵ حيض خود ز�= كه 2̂ احرام وارد مكه شده و بعد حيض شده و 3[استفتاء]  
3 
د؟E�2̂ است، آ2 
Iيب بگ ازش 2=   تواند Ĵای tرۀ ̂ دد به اد�= ا¡ل رفته و  رم شده و Ĵای طواف و <=
 Ĵاحتياط واجب ̂ ددًا  رم نشود. جواب) بنا  

  
  
  
        

                 

  .٦٥والعمرة مع االستفتاءات: مناسك احلج  )٣٣(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )٣٤(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٣٤[ 
 

        ::::    تمتعتمتعتمتعتمتع    عمرةعمرةعمرةعمرة    إلىإلىإلىإلى    المفردةالمفردةالمفردةالمفردة    العمرةالعمرةالعمرةالعمرة    انقالبانقالبانقالبانقالب): ): ): ): ١٣١٣١٣١٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

شــخص أتى بعمرة مفردة قاصــدًا بعد ذلك انقالا إىل عمرة متتع، إال  :)٣٥(الســيســتاينالســيســتاينالســيســتاينالســيســتاين
بل أحرم للحج وخرج يف اليوم الســــــــابع إىل خارج مكة  يةالواقعي،  نه مل يبق إىل يوم الترو أ

  واحلرم فما حكمه؟
بســـــــمه تعاىل، حكمه حكم من صـــــــرب إىل يوم التروية، فإنّ العربة باإلحرام بعد العمرة 

   للحج.
ار يىل الدإأشهر احلج ذهب  يف[استفتاء] شخص أتى بعمرة مفردة مث :)٣٦(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين

 فأتى حجّه، متتّع عمرة عن هيفكت ورةكالعمرة املفردة املذ أنّ زعم نهكاملقدسة ألداء احلج ل
  مه؟كماح هيوالد عن ونكت أن بقصد التمتع بعمرة

د اإلحرام يقات وجتديىل املإ الذهاب هيعل بجيو فاسدة، ورةكجواب) عمرة التمتع املذ
جدّد اإلحرام يقات فليىل املإ الذهاب نهكميد بقصد نفسه، وإن مل يجد ان بعمرة التمتع يفيواإلت
  .أدىن احللّ يف

 جلهله لكناحلجة و يىل ذإ مكة يف يشوال وبق [استفتاء] شخص أتى بعمرة مفردة يف
ىل أدىن احلل وأحرم إحج التمتع فخرج  يف نكتمي لكيعمرة التمتع  له يف بدّ ه الّنأ زعم مكباحل

 كت املعروفة فأتى بعمرة التمتع وحج من بعد ذليىل املواقإذهب ي ومل التمتع لعمرة كمن هنا
  م؟كىل عمرة التمتع جهالً منه باحلإقصد العدول بعمرته املفردة ينه مل بأ اعلمً حجه؟ صحي فهل

  .حجه ىف الكت فالإشيىل املواقإ الرجوع من نكتميجواب) إن مل 
قصد العدول يعن عمرة التمتع ومل  غينيه ّنأ[استفتاء] شخص أتى بعمرة مفردة واعتقد 

 هذه انتك إذا مكاحل هو وما احلجة، هذه تصح فهل تيالب حجّ مث كبذل تفىكىل التمتع واإا 
العمرة املفردة قصدها  أنّ يف كشلو  مكنفس الفرض ما هو احل ويف ؟ريالغ عن ةيتربع احلجة

  لنفسه أو للمنوب عنه؟
 احلج انكذا إصح حجه يأوان احلج  ىلإ يأشهر احلج وبق بالعمرة املفردة يف ىجواب) لو أت

 نكل ،ريالغ عن بالعمرة ىأت إذا ةيتربع هريغ عن احلج انك أو لنفسه، بالعمرة ىوأت نفسه عن

                 

  هـ . ١٤٣٩شوال /  /٧استفتاء خمتوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )٣٥(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )٣٦(
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]٣٥[ 
 

 نه قصدها للمنوب عنه فالأ رزحي مل وما ،كبذل املستأجر ةيرضا من بد فال باإلجارة انك إذا
  تقع عنه.

  
        ): شرطية اتحاد النيتين في العدول :): شرطية اتحاد النيتين في العدول :): شرطية اتحاد النيتين في العدول :): شرطية اتحاد النيتين في العدول :١٤١٤١٤١٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

نيابة عن غريه، وبدا له احلج عن نفسه، هل تنقلب عمرته إىل إذا اعتمر  س:س:س:س: الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  متعة فيحج حبج التمتع؟

ال تنقلب العمرة املفردة عن الغري متتعًا عن النفس، وكذا العكس. نعم لو بدا للمعتمر  ج:ج:ج:ج:
نيابة عن الغري بالعمرة املفردة احلج عنه حبج التمتع وبقي يف مكة إىل يوم التروية انقلبت 

  عمرته متعة، ووقع احلج االستحبايب عن ذلك الغري.
  

        ول لعمرة التمتع :ول لعمرة التمتع :ول لعمرة التمتع :ول لعمرة التمتع :): حكم طواف النساء بعد العد): حكم طواف النساء بعد العد): حكم طواف النساء بعد العد): حكم طواف النساء بعد العد١٥١٥١٥١٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

(حسب شروط العدول لو دخل يف عمرة مفردة وعدل ا قبل طواف النساء إىل عمرة التمتع
  فهل جيب عليه طواف النساء؟ السابقة)

  ال يبعد سقوطه حينئذ. الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
        

        ): الهدي في العمرة المفردة :): الهدي في العمرة المفردة :): الهدي في العمرة المفردة :): الهدي في العمرة المفردة :١٦١٦١٦١٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����    

  ويذبح يف مكة املكرمة. ة،اهلدي يف العمرة املفرد يستحب ::::فياضفياضفياضفياضالالالال
  

        أو الحرم :أو الحرم :أو الحرم :أو الحرم :        مكةمكةمكةمكة    لدخوللدخوللدخوللدخول    اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام): ): ): ): ١٧١٧١٧١٧((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ال جيب اإلحرام للدخول إىل مكة إذا مل يكن دخوالً يف احلرم. كما ال جيب  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
اإلحرام للدخول إىل بعض أحياء مكة قادمًا إليها من خارج مكة ابتداءً، أو خروجه منها ما دام 

  مل يكن خارجًا عن احلرم.
  

        ): كثرة التردد على مكة المكرمة :): كثرة التردد على مكة المكرمة :): كثرة التردد على مكة المكرمة :): كثرة التردد على مكة المكرمة :١٨١٨١٨١٨((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

لسؤال الثالث يف الصفحة السبعني أنّ املقيم يف مكة إذا ذكرمت يف ا س:س:س:س: :)٣٧(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
تكرر  خروجه يوميًا أو ثالث أو أربع مرات يف األسبوع، مل يلزمه اإلحرام للدخول فيها، فهل 

                 

  هـ . ١٤٣٩شوال /  /٧استفتاء خمتوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )٣٧(
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]٣٦[ 
 

يكفي ذلك وإن مل يكن كثري السفر يف باقي األشهر؟ مبعىن أنه يكرر اخلروج فقط يف شهر ذي 
  ال يكفي. ج:ج:ج:ج: ليتخلص من مشكلة الدخول واخلروج؟ -مثالً –القعدة 

يكفي دخوله إىل احلرم ثالث مرات يف األسبوع لكي ال جيب اإلحرام عليه للدخول  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  فيه.

أهل مكة والســـاكنون فيها للعمل أو الدراســـة، يتنقلون بطبيعة احلال         ::::))))٣٨٣٨٣٨٣٨((((صـــادقصـــادقصـــادقصـــادق    الســـيدالســـيدالســـيدالســـيد
هي (الضـــــــابطة من حيث العدد يف صـــــــدق  داخل احلرم وخارجه، داخل مكة وخارجها، فما

األمر عريف،  كثرة التردد والــدخول واخلروج) لينتفي عنهم وجوب اإلحرام يف كــل شـــــــهر؟
  وجيري احلكم إال إذا صار تاركًا ملدة شهر كامل ثالثني يومًا فصاعدًا.

  
        ): الرجوع إلى مكة بعد أداء النسك :): الرجوع إلى مكة بعد أداء النسك :): الرجوع إلى مكة بعد أداء النسك :): الرجوع إلى مكة بعد أداء النسك :٢٠٢٠٢٠٢٠((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

مجادى اآلخرة مثالً، وأتى بأعمال العمرة املفردة يف من أحرم يف آخر شهر  س:س:س:س:الفياض: الفياض: الفياض: الفياض: 
شهر رجب، فلو خرج من مكة وأراد الرجوع إليها يف شهر رجب نفسه، هل جيب عليه اإلحرام؟ 

        نعم. ج:
  هل جيوز الدخول يف مكة من دون إحرام يف الشهر الذي اعتمر فيه نيابة عن غريه؟ س:س:س:س:
فيه إشكال، فاألحوط وجوبًا أن ال يرجع إىل مكة يف مفروض السؤال إال بإحرام جديد،  ج:ج:ج:ج:

  ولو كان يف نفس الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية.
ار ::::))))٣٩٣٩٣٩٣٩((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين  :شوند حرم و مّكه وارد احرام بدون توانند كه 3 اند گروه ¤£

ا را آن اtال و بسته اند tره 2
  uv  احراِم  قبً�  كه كسا�=  .١  _مل ماه يک احرام، آن از و هاند آورد ̂�^
  .2̂شد شده عوض ماه هرچند نگذشته است،
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

...  )١٩١املسألة هذا إعراض عن االحتياط الوجويب املذكور يف املناسك العريب ((هل 
فمن مضٰى علٰى حتّلله من إحرامه السابق شهر ولكن مل ميض علٰى خروجه من مّكة شهر، وجب 

ا شهر جيب ولو مضٰى علٰى خروجه منها أيضً ،ااإلحرام ثانيً احينئذٍ على األحوط وجوبًعليه 
        .)بال إشكال اعليه اإلحرام ثانيً

                 

 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )٣٨(
 .١٣٧، وانظر أيضًا م ١٥١املناسك الفارسي:م )٣٩(
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]٣٧[ 
 

        : : : :     ): الرجوع إلى مكة مع إرادة العمرة): الرجوع إلى مكة مع إرادة العمرة): الرجوع إلى مكة مع إرادة العمرة): الرجوع إلى مكة مع إرادة العمرة٢١٢١٢١٢١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

لو أتى املكلّف بعمرة مفردة، مث رجع إىل بلده مثالً، ويف نفس الشهر اهلاليل أراد االعتمار 
ى نيابة عن شخص آخر، فهل جيوز له جتاوز امليقات بدون إحرام، وتأخري اإلحرام مرة أخر

  إىل التنعيم؟
  .وز له ذلكجي ::::))))٤٠٤٠٤٠٤٠((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
ال جيوز ملن يريد العمرة جتاوز امليقات، بل جيب عليه أن حيرم من         ::::))))٤١٤١٤١٤١((((صــــادقصــــادقصــــادقصــــادق    الســــيدالســــيدالســــيدالســــيد

  أول ميقات ميّر عليه.
  

        ::::) : الخروج من مكة قبل أداء مناسك العمرة) : الخروج من مكة قبل أداء مناسك العمرة) : الخروج من مكة قبل أداء مناسك العمرة) : الخروج من مكة قبل أداء مناسك العمرة٢٣٢٣٢٣٢٣المسألة (المسألة (المسألة (المسألة (    ����

ر از خارج شدن: : : : ))))٤٢٤٢٤٢٤٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين تع tرۀ اثنای در آن حوا© و مكه ̈~ E> ندارد. اش»ل  
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  إىل ما يلي: العبارةهـ) مت تغيري  ١٤٣٨ –يف (جامع أحكام احلج والعمرة 
 عمرة أثناء  - احلرم من ال - املكرمة مكة من اخلروج جواز الظاهر    ::::))))٤٣٤٣٤٣٤٣((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد

 وبني بينه أو الطواف قبل ذلك كان سواء - املواالة ينايف ال مبا - منها اإلحالل قبل التمتع
 األحوط نعم العمرة، أعمال من يفعله مل مبا ويأيت يرجع مث التقصري، وبني بينه أو السعي،
  .منها حاللاإل قبل اخلروج عدم هو استحبابًا

  
        ::::    لحجلحجلحجلحجاإلحرام لاإلحرام لاإلحرام لاإلحرام ل    وقبلوقبلوقبلوقبل    التمتعالتمتعالتمتعالتمتع    عمرةعمرةعمرةعمرة    إنهاءإنهاءإنهاءإنهاء    بعدبعدبعدبعد    مكةمكةمكةمكة    منمنمنمن    الخروجالخروجالخروجالخروج): ): ): ): ٢٤٢٤٢٤٢٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

نة ي[استفتاء] قد عُمّر قسم من مىن باملباىن، وهذا القسم متصل فعالً مبد :)٤٤(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
  تمتع؟ال عمرة يف نتهاءاال بعد هيلج إاخلرو رمحي فهل املكرمة، كةم

  حوط عدم اجلواز.جواب) األ

                 

 .5HwVE1qBOfAرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عرب االمييل  )٤٠(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩م، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام استفتاء خطي خمتو )٤١(
 .٧٤٢املناسك الفارسي: م )٤٢(
 .٤٨٢جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٤٣(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )٤٤(
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عرفات ومىن،  وز هلم الذهاب إىلجيفراد احلملة هل أهم من ريالعمال وغ -[استفتاء] 
  كه؟عترب خارج ميحرام بعد عمرة التمتع وهل إمن دون 

 املفردة بالعمرة وّالً أ رمواحي نأ بدّ ال األشخاص هؤالء فمثل كة،خارج م عترب مىنيجواب) 
 ايً ثان رمونحيو ،حوائجهم لقضاء األمكنة كىل تلإرجون خيمث  ،عماهلاأقضون يف مكة لدخول
 حوطفاأل مىن ىلإ اخلروج ماأو األوّل، عمرة من شهر يمض صحتها ىف عتربي وال ،التمتع لعمرة
  .هيف املذكور احلكم انيجر اوجوبً

  

        ): المرور بـ (منى)  هل هو خروج من مكة المكرمة :): المرور بـ (منى)  هل هو خروج من مكة المكرمة :): المرور بـ (منى)  هل هو خروج من مكة المكرمة :): المرور بـ (منى)  هل هو خروج من مكة المكرمة :٢٥٢٥٢٥٢٥المسألة (المسألة (المسألة (المسألة (    ����

ويف أثناء تنقلي للحرم  ،وقد أتيت بعمرة التمتع ،أنا يف مكة للحج س:س:س:س: :)٤٥(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
مما سلك بنا إىل طريق مؤدي إىل  ،بالباص منع سائق الباص من الذهاب إىل احلرم املكي

  وإذا كانت خارجه فما هي وظيفيت الشرعية؟ ؟فهل مىن من احلرم أم هي خارجه ،مىن
يضر املرور ا يف الطريق أثناء التنقٌّل من  وال ،ولكّنها خارج مّكة ،إنَّ مىن من احلرم ج:ج:ج:ج:

  لتفات املكلف. ااملرتل إىل املسجد احلرام وكذلك العكس إذا كان من دون 
ام از بعد: : : : ))))٤٦٤٦٤٦٤٦((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين E>تع، ا E> رۀt  = Eای از منطقه اها©، نظر در كه منا و ثور غار و حرا غار به رف� 

ديک اطراف 2
  مّكه = =J 3 گردد،  سوب آن  = 
Jدر مگر دارد، اش»ل عرفات به و© خروج. است جا  Eصور� 
  .شود خارج احرام 2̂  نتواند و داشته 2̂شد حاجEw  كه

  
 ::::عمدًاعمدًاعمدًاعمدًا    إحرامإحرامإحرامإحرام    بدونبدونبدونبدون): دخول مكة المكرمة ): دخول مكة المكرمة ): دخول مكة المكرمة ): دخول مكة المكرمة ٢٦٢٦٢٦٢٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

جيب اإلحرام قبل حتقق الدخول، وال موضوع له بعد الدخول، فال جيب عليه  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  الرجوع لإلحرام.
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وحيث ورد يف (جامع أحكام رأيني للسيد صادق يف هذه املسألة،  احلبوة السادسةت يف ذكر
 يرد مل أو النسك، يرد مل إذا القضاء عليه جيب ال: ٤٢٦املسألة  –هـ)  ١٤٣٨احلج والعمرة (

                 

 www.sistani.orgاملوقع الرمسي    )٤٥(
 .٧٤٥املناسك الفارسي: م )٤٦(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٣٩[ 
 

) فاألفضل امليقات دون من ولو اإلحرام قضاء عليه وجب البقاء أو املنسك أراد إذا نعم البقاء،
  مسألة). ١٠٠٠(الذي أخذته من كتاب  القدمي الرأي اآلخرأن يتم حذف 

  
        ): الدخول بدون إحرام باإلجبار :): الدخول بدون إحرام باإلجبار :): الدخول بدون إحرام باإلجبار :): الدخول بدون إحرام باإلجبار :٢٧٢٧٢٧٢٧((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 مكة إىل كالذهاب قهرّية بأوامر يكلّف األحيان بعض ويف العسكري السلك يف يعمل رجل
 يدخل أن يستطيع وال ،مسبقة عمرة لديه وليست ،مثالً كاحلوادث طارئ مهمّة يف افورً املكّرمة

 الكفارة؟ ذلك على يترتّب هل أو احلالة؟ هذه يف امأثومً يكون هل. الوقت لضيق حمرم وهو مكة

 عليه شيء وال ،إحرامٍ بال املكرّمة مكة دخول السؤال مفروض يف له جيوز ::::))))٤٧٤٧٤٧٤٧((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  .ذلك يف

  
  
        ): رجوع الكوادر  بعد ظهور الهالل :): رجوع الكوادر  بعد ظهور الهالل :): رجوع الكوادر  بعد ظهور الهالل :): رجوع الكوادر  بعد ظهور الهالل :٢٩٢٩٢٩٢٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 أن دون احلجة ذي يف ثانية الدخول وأراد القعدة ذي شهر يف مفردة بعمرة مكة دخل إذا
 إحرام؟ بال الدخول ميكنه أم جديد من اإلحرام يلزمه فهل عمرته، على أيام عشرة متضي

 بالعمرة يتأ الذى الشهر بعد اجمددً ملكة الدخول فرض يف اإلحرام بجي ::::))))٤٨٤٨٤٨٤٨((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  .فيه
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 نعم يلزمه اإلحرام حينئذٍ علىملحق مناسك احلج (سابقًا كان اجلواب املذكور يف  
  ).األحوط

  

  

        : : : :     العمرةالعمرةالعمرةالعمرة    إكمالإكمالإكمالإكمال    عنعنعنعن    اإلعراضاإلعراضاإلعراضاإلعراض): ): ): ): ٣٥٣٥٣٥٣٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

هل يتحقق بطالن العمرة وإحرامها إذا أحرم هلا يف آخر يوم من الشهر  س:س:س:س: الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  وترك األعمال عمدًا أو تساهالً حىت دخل الشهر اجلديد؟

نعم، تبطل مع ترك األعمال تعمدًا أو تساهالً. وإذا أحرم يف آخر يوم من الشهر فلم  ج:ج:ج:ج:
                 

 www.leader.irاالستفتاءات امللحقة مبناسك احلج، على املوقع الرمسي  )٤٧(
 www.leader.irاالستفتاءات امللحقة مبناسك احلج، على املوقع الرمسي  )٤٨(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٤٠[ 
 

يدرك األعمال إال يف أول الشهر الالحق فعمرته صحيحة، وتعدّ عمرة للشهر السابق الذي أحرم 
  فيه، وجيوز له اإلحرام لعمرة جديدة للشهر الالحق.
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  إىل ما يلي: تغيّرت الفتوى) هـ ١٤٣٨ –يف (جامع أحكام احلج والعمرة 
 يأيت أن عليه جيب بلده إىل وذهب اعمدً وتركها املفردة للعمرة أحرم إذا    ::::))))٤٩٤٩٤٩٤٩((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد
 ا،يومً ثالثون حرامهإ ىعل ىمض ذاإ الإ ا،وجوبً األحوط ىعل ذلك يف يستنيب أو بأعماهلا
 املناسك أداء ويترك إحرامه عن يعرض أن احلج أو للعمرة أحرم ملن جيوز (ال .حرامهإ فيبطل

 فعل ولو ،)املصدود وال املحصور عليهما يطلق ال مما( الشديدين واحلرج الضرر حاليت يف الإ
 وليس املحدد الوقت انقضاء بعد بطل الثالثة بأقسامه واحلج التمتع عمرة يف كان فإن ذلك
 إال إحرامه عن خيرج مل مفردة العمرة كانت وإن موجباا، من بشيء أتى إن الكفارات عليه

 عليه شيء وال ،حرامهإ بطل املدة مضت ذاإف ا،يومً ثالثون كامل شهر عليه ميض مل ما بأدائها
  ه).بعد

  

        حج التمتع المندوب : حج التمتع المندوب : حج التمتع المندوب : حج التمتع المندوب :     إكمالإكمالإكمالإكمال    عنعنعنعن    اإلعراضاإلعراضاإلعراضاإلعراض): ): ): ): ٣٧٣٧٣٧٣٧((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

فبدا له النيابة عن ا نفســـــه اســـــتحبابيًعن عمرة متتّع بمّكة احلاج دخل  إذا س:س:س:س: الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
   ؟غريلعمرة التمتّع عن ال ليجدد اإلحرام بعض املواقيتفهل يكفي اخلروج لالغري، 
ال جيوز، وجيب عليه إمتام حجه املســتحب، وميكن تصــحيح احلج عن الغري بالطريقة  ج:ج:ج:ج:

الســـابقة بعد إبطال عمل نفســـه باخلروج إىل املواقيت يف غري شـــهر عمرته للعمرة عن الغري، 
  ولكن يأمث بذلك.

 له حصـــلت العمرة أعمال إمتام وبعد امســـتحبً التمتع بعمرة أحرم إذا    ::::))))٥٠٥٠٥٠٥٠((((صـــادقصـــادقصـــادقصـــادق    الســـيدالســـيدالســـيدالســـيد
 يدخل نأ فله ،مكة من وخرج العمرة بتلك أتى قد كان لو نعم النيابة، قبول له جيوز ال النيابة

 لنفســـــــه، ا أتى اليت العمرة بطالإب اآمثً لكنه يكون ةنياب التمتع حلج التمتع لعمرة حرامإب
  .هلا النساء بطواف تياناإل استحبابًا واألحوط

  

  

                 

 .٦١٩ -٤٤٢جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٤٩(
 .٣٣٦جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٥٠(
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]٤١[ 
 

        قلب العمرة المفردة بعد تخلل عمرة أخرى:قلب العمرة المفردة بعد تخلل عمرة أخرى:قلب العمرة المفردة بعد تخلل عمرة أخرى:قلب العمرة المفردة بعد تخلل عمرة أخرى:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

من أتى بعمرة مفردة لنفسه، مث أتى بعمرة مفردة أخرى نيابية من أدىن احللّ من دون 
اخلروج من مكة املكرمة، فهل ميكنه بعد ذلك أن يقلب عمرته األوىل إىل عمرة متتع، ويبين 

   عليها حج التمتع؟
  كال يف فرض السؤال. ::::))))٥١٥١٥١٥١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق

  
  

  

  

                 

  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩مجادى األوىل  ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )٥١(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٤٢[ 
 

  الفصـل الخـــامس

 أنواع الحج وأعماله
  
        : : : :     الواجبالواجبالواجبالواجب    الحجالحجالحجالحج    ونوعونوعونوعونوع    المسافةالمسافةالمسافةالمسافة): ): ): ): ٢٢٢٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

2
 قران، افراد uv  ::::))))٥٢٥٢٥٢٥٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين  = 
=  سا مكه 2
  اها© از مستطيع وظيفۀ قران 2
  افراد tرۀ cچن� 
 اطراف كن�
ده فاص¾E2  6  آن = =Jفر¿=  شا À ~Á ٨٠ (حدود ( EIاست كيلوم.  

 املكرمة مكة عن وطنه يبعد مســتطيع مكلف كل على واجب التمتع، حج    ::::))))٥٣٥٣٥٣٥٣((((صــادقصــادقصــادقصــادق    الســيدالســيدالســيدالســيد
 .كان جانب أي من ا،تقريبً مترًا كيلو ومثانني مثانية
  

        ): انقالب الفرض من التمتع إلى غيره وبالعكس :): انقالب الفرض من التمتع إلى غيره وبالعكس :): انقالب الفرض من التمتع إلى غيره وبالعكس :): انقالب الفرض من التمتع إلى غيره وبالعكس :٣٣٣٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

مث انتقل إىل بلد  ،فرضه حجّ اإلفراد او القران ومل حيجّإذا استطاع من  س:س:س:س: السيستاين:السيستاين:السيستاين:السيستاين:
  فهل ينتقل فرضه إىل التمتّع مبجرد ذلك؟ ،بعيد وأعرض عن البلد األول

  . )٥٤(بل يبقى فرضه اإلفراد أو القِران ::::جججج
ىل إولكنه يف العطل الصيفية وبقية العطل يذهب  ،ذا كان يسكن جدة منذ سنواتإ س:س:س:س:

  فراد ؟ ىل اإلإو تنتقل أفهل تبقى وظيفته التمتع  ،مقره يف املدينة
 . )٥٥(يام السنة حلقه حكم جدةأكثر أذا كان يسكن جدة يف إ :جججج

V<äéfßiV<äéfßiV<äéfßiV<äéfßi< << << << <

  إىل ما يلي: تغيّرت الفتوىهـ)  ١٤٣٨ –يف (جامع أحكام احلج والعمرة 
فسواءً من كان نائيًا عن مكة املكرمة إذا أقام فيها ومضت عليه سنتان  ::::))))٥٦٥٦٥٦٥٦((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق

 ،قصد التوطن أم املجاورة أم مل يقصد أيهما؛ ينتقل فرضه من  التمتع إىل القران أو اإلفراد
                 

 .١٢٣املناسك الفارسي: م  )٥٢(
 .٤٤٨جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٥٣(
 .٧٣مناسك احلج وملحقاا:  )٥٤(
 www.sistani.orgاملوقع الرمسي  )٥٥(
 .٤٦٠، م ٤٥٧جامع أحكام احلج والعمرة : م ) ٥٦(
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]٤٣[ 
 

املكرمة. وإن مل متض عليه سنتان كان فرضه  مكة يف إقامته سبقت االستطاعة تكن مل ذاإ
 على االستطاعة سبقت وسواء منهما، اشيئً يقصد مل أم املجاورة أم التوطن قصد سواء التمتع

  .بعدها حصلت أم املكرمة مكة يف قامتهإ
واملكي إذا أعرض عن اإلقامة يف مكة املكرمة وصار مقيمًا يف البالد النائية وصدق عليه 

سواءً قصد التوطن أم املجاورة أم مل  ،عرفًا أنه ليس من أهل مكة انتقل فرضه إىل التمتع
وسواءً مضى على  ،بعد ذلكأو صار مستطيعًا  ،وسواءً كان مستطيعًا من قبل ،يقصدمها

 خروجه من مكة ستة أشهر أم ال.

  



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٤٤[ 
 

  الفصـل الســــادس

  المواقيـــــت
  

        ): السيل الكبير والهدا :): السيل الكبير والهدا :): السيل الكبير والهدا :): السيل الكبير والهدا :٥٥٥٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

وإذا كان إحرامك من تلك  ،سم للمنطقةامسًا للجبل، بل هو اقرن املنازل ليس : : : : الفياضالفياضالفياضالفياض
كال التقديرين جيوز اإلحرام من املنطقة املحاذية للجبل يف (وعلى  املنطقة فإحرامك صحيح.

        الطريق العام اليت قد شيّد عليها املسجد).
  

        ): تحديد مكان اإلحرام بالنذر :): تحديد مكان اإلحرام بالنذر :): تحديد مكان اإلحرام بالنذر :): تحديد مكان اإلحرام بالنذر :١١١١١١١١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ما حكم اإلحرام بالنذر حال الطريان بالطائرة وحركتها يف السماء، وقبل  ::::))))٥٧٥٧٥٧٥٧((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  .أن يصل إىل امليقات؟ جيوز

  .جيوز ال الطريان؟ أثناء الطائرة يف اإلحرام نذر جيوز هل: )٥٨(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  

        ::::    التظليلالتظليلالتظليلالتظليل    وحرمةوحرمةوحرمةوحرمة    اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    نذرنذرنذرنذر): ): ): ): ١٣١٣١٣١٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

   السيستاين:السيستاين:السيستاين:السيستاين:
ذكرمت يف مناسك احلج وملحقاا (نذر اإلحرام قبل امليقات مع كونه مستلزمًا للتظليل  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

  املحرّم حمل إشكال).
التظليل املحرّم؟ أو يشمل استلزام أي حمظور آخر هل خيتص هذا اإلشكال باستلزام  -أ

  من حمظورات اإلحرام؟
هل ميكن الرجوع يف هذا اإلشكال إىل مرجع آخر يقول (بصحة نذر اإلحرام وإن  -ب

استلزم التظليل املحرّم) ولكن ذلك املرجع يرى (بطالن اإلحرام بالنذر من جدة أو يستشكل 
  فيه)؟

نذر اإلحرام من جدة)، ونقلّد املرجع اآلخر يف (عدم بعبارة أخرى، نقلدكم يف (صحة 
  تأثري التظليل املحرّم على صحة النذر.

                 

 .LxPgzWyeiOsرقم االستفتاء  -noreply@leader.ir االمييل استفتاء عرب )٥٧(
  .٧٨مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )٥٨(
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]٤٥[ 
 

ال خيتص. وبالنسبة إىل نذر اإلحرام من جدة مع استلزامه التظليل املحرّم،  اجلواب:اجلواب:اجلواب:اجلواب:
  .))))٥٩٥٩٥٩٥٩((((فيجوز الرجوع إىل من يرى كفاية اإلحرام بالنذر من جدة

مع علمه باستلزام ارتكابه حمّرمًا كالتظليل ارًا،  (شخص أراد نذر اإلحرام من جدة ثانيًا:ثانيًا:ثانيًا:ثانيًا:
وهذا النذر على مبىن مساحتكم ال ينعقد على األحوط وجوبًا. فرجع إىل الفقيه األعلم بعد 
مساحتكم، وهذا الفقيه يرى انعقاد النذر الذي يستلزم ارتكاب حمرّم، ولكنه ال جييز النذر 

لفقيه يف خصوص مسألة انعقاد النذر املستلزم لإلحرام من جدة، فهل جيوز الرجوع هلذا ا
الرتكاب حمرّم، مث الرجوع لسماحتكم يف صحة اإلحرام من جدة بالنذر املصحّح من ذلك 

   الفقيه؟
  .))))٦٠٦٠٦٠٦٠((((    : ال جيوز ذلك يف الفرض)اجلواب 

، ذكرمت يف املناسك بصحة النذر قبل امليقات إذا مل يستلزم االستظالل يف النهار( ثالثًا:ثالثًا:ثالثًا:ثالثًا:
الليل يستلزم البطالن أم أن  ا اإلحرام يف النهار وتأخرت الطيارة إىلعقد النذر عازمًفهل لو 

  التظليل؟  ا عن صحة النذر لعدم استلزام الوقوع يفق بالوقوع فيكون التأخري كاشفًستلزام معلّ اال
  . )٦١( )اجلواب: الظاهر مشول االحتياط الوجويب يف بطالن النذر ملورد السؤال

رتكاب التظليل املحرم فيه إشكال عندكم، ااالحرام بالنذر قبل امليقات ملن يعلم ب( رابعًا:رابعًا:رابعًا:رابعًا:
  ولكن هل يترتب عليه اإلمث و الكفارة؟ 

صحة نذره  اجلواب: ال إمث و ال كفارة عليه مبجرد النذر و قصد االحرام ولكن حيث أنّ 
يري الفساد والصحة: تقد ىحيرز فراغ ذمته عل  وإحرامه حمل إشكال فالبد من العمل على حنو

مث دخول احلرم  ،حرام منهامليقات وجتديد اإل إىلحرامه من املوضع املنذور، مث الذهاب إب
  .)٦٢( )جمتهد آخر تيان بأعمال العمرة واحلج، إال أن يرجع إىلومكة واإل

: س: هل جيوز اإلحرام من جدة بالنذر مع العلم بارتكاب بعض حمظورات )٦٣(الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
ج: إن كان ممن جيوز له اإلحرام يف غري امليقات فهناك فرق بني املحظورات، فإن  اإلحرام؟

                 

  هـ . ١٤٣٨/ رجب /  ٦استفتاء خمتوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )٥٩(
  هـ . ١٤٣٨/ شوال /  ١٨استفتاء خمتوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )٦٠(
 www.sistani.orgاملوقع الرمسي    )٦١(
 www.sistani.orgاملوقع الرمسي    )٦٢(
  هـ. ١٤٣٨ذي القعدة احلرام  ١٥استفتاء خمتوم من املكتب، بتاريخ  )٦٣(
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]٤٦[ 
 

كان املحظور املذكور التظليل مثالً فال بأس به من هذه الناحية وإن وجب عليه الكفارة. وإن كان 
  املحظور لبس املخيط فال جيوز ذلك. 

  
        ): إحرام الطفل بالنذر :): إحرام الطفل بالنذر :): إحرام الطفل بالنذر :): إحرام الطفل بالنذر :١٦١٦١٦١٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

الصــــيب املميز بالنذر، وال يشــــرع للويل اإلحرام بالصــــيب غري  ال يصــــح إحرامالفياض: الفياض: الفياض: الفياض: 
  املميز بالنذر.
 إشكال. صحته ففي امليقات قبل بالنذر بالصيب الويل أحرم لو    ::::))))٦٤٦٤٦٤٦٤((((صادقصادقصادقصادق السيدالسيدالسيدالسيد
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

( ينذر األب هكذا : هللا عليّ أن أعقد اإلحرام  ١٩٩مسألة : م  ١٠٠٠املذكور سابقًا يف كتاب 
  .)قربة إىل اهللا تعاىللولدي من هذا املكان 

  
        ::::(أدنى الحلّ) (أدنى الحلّ) (أدنى الحلّ) (أدنى الحلّ)     المسألة: الشميسي هي الحديبيةالمسألة: الشميسي هي الحديبيةالمسألة: الشميسي هي الحديبيةالمسألة: الشميسي هي الحديبية    ����

 معلومة نصب وهلا ، قدمية املنار مضروبة حدود املكي للحرم ::::الفياضالفياضالفياضالفياض    ----السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
 الشميسى"  احلديبية( الغريب الشمال ومن ،)التنعيم( الشمال من وحيده بيد، ايدً مأخوذة

، )منرة بطن من عرفة طرف( الشرق ومن ،)املقطع جبل ثنية( الشرقي الشمال ومن ،")
  ).لنب إضاءة(الغريب اجلنوب ومن ،)اجلعرانة( الشرقي اجلنوب ومن

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

من أهداف ذكري هلذه املسألة رغم أا موجودة يف املناسك، أين وجدت بعض األحبة 
رم (أدىن يعتقد بأن الشميسي هي النقطة املحاذية للجحفة، والصحيح أن الشميسي حدّ احل

احللّ). أما النقطة املحاذية للجحفة على رأي السيد السيستاين فتقع يف اجلنوب الشرقي من 
  جدة، وليست هي الشميسي.

  
        ::::    المحاذاة أثناء الطيرانالمحاذاة أثناء الطيرانالمحاذاة أثناء الطيرانالمحاذاة أثناء الطيران: : : :     المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

هل جيوز اإلحرام يف الطائرة وذلك عند حماذاة الطائرة منطقة امليقات عند مناداة كابنت 
  الطائرة الركاب بدخولنا منطقة امليقات أي قبل نزولنا مطار جدة بعشرين دقيقة تقريبًا ؟ 

                 

 .٤٢جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٦٤(
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]٤٧[ 
 

إن كنت مطمئنًا باإلحرام من حماذاة امليقات فعمرتك صحيحة. واألوىل أن ::::))))٦٥٦٥٦٥٦٥((((الفياضالفياضالفياضالفياض
        بل ذلك. حيرم بالنذر ق

  
        : نذر ثم نذر آخر:: نذر ثم نذر آخر:: نذر ثم نذر آخر:: نذر ثم نذر آخر:    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

لو نذر اإلحرام من مكان ما، مث نذر مرة أخرى اإلحرام من مكان آخر، فهل ينعقد نذره 
  الثاين؟

 ينعقد وال به، الوفاء وجب الشرعية والشروط بالصيغة األول نذره كان إذا ::::))))٦٦٦٦٦٦٦٦((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  الثاين. نذره

  كال يف فرض السؤال. ::::))))٦٨٦٨٦٨٦٨((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق    ----))))٦٧٦٧٦٧٦٧((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  
        مخالفة نذر اإلحرام من مكان ما:مخالفة نذر اإلحرام من مكان ما:مخالفة نذر اإلحرام من مكان ما:مخالفة نذر اإلحرام من مكان ما:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

  .لو نذر اإلحرام قبل امليقات وخالف وأحرم من امليقات
  ا. مل يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة خمالفة النذر إذا كان متعمدً ::::السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  
        : تجاوز ميقات الشجرة بدون إحرام إلى مطار جدة:: تجاوز ميقات الشجرة بدون إحرام إلى مطار جدة:: تجاوز ميقات الشجرة بدون إحرام إلى مطار جدة:: تجاوز ميقات الشجرة بدون إحرام إلى مطار جدة:    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 حيرم أن فعليه املنوّرة املدينة من اخلروج حني من للعمرة اقاصدً كان إذا ::::))))٦٩٦٩٦٩٦٩((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
 طريقه يف اقاصدً كان وإن ،إحرام بال امليقات من التجاوز له ميكن وال ،الشجرة مسجد من

  . املكّرمة مكة إىل جدّة من للمرور
 إىل الذهاب عليه وجب العمرة فأراد جدة، إىل الذهاب اقاصدً إحرام بال امليقات جاوز ولو
  .احللّ أدىن من وال ،جدّة من اإلحرام منه يصحّ وال ،منه لإلحرام املواقيت أحد

                 

  http://alfayadh.orgاملوقع الرمسي  )٦٥(
 .iCAfjkzMAQرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عرب االمييل  )٦٦(
   9647808387857+استفتاء عرب الواتساب  )٦٧(
  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩مجادى األوىل  ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )٦٨(
 www.leader.irاالستفتاءات امللحقة مبناسك احلج، على املوقع الرمسي  )٦٩(
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]٤٨[ 
 

فليس له ترك اإلحرام من مسجد الشجرة والذهاب  ،إذا كان يف املدينة املنورة السيستاين:السيستاين:السيستاين:السيستاين:
  .حرام منها بالنذربالطائرة إىل جدّة لإل

 يف وهو له جيوز هل ا،رأسً املنورة املدينة إىل يصل الذي املسافر نّأ تسأل قد الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
 مكة إىل فيسافر هناك، من وحيرم حمالً جدة إىل فيسافر جدة، من اإلحرام ينذر أن املدينة
   ا؟حمرمً

 املنورة املدينة من بالطائرة السفر يف يرغب من هناك كان إذا كما ،ال جيوز ذلك: واجلواب
 التظليل عليه حرم هناك من حرمأ لو إذ ، الشجرة مسجد من حيرم أن يسعه ال هفإّن جدة، إىل

 بعد ما إىل حرامهإ تأجيل وأما حرام،اإل بعد التظليل عدم بامكانه كان إذا الطائرة وركوب
  . املواقيت أحد يف حراماإل من متكنه مع جيوز ال فهو بالنذر، منها واإلحرام جدة إىل وصوله

  
        ::::    المسألة: محاذاة الجحفة على الطريق السريعالمسألة: محاذاة الجحفة على الطريق السريعالمسألة: محاذاة الجحفة على الطريق السريعالمسألة: محاذاة الجحفة على الطريق السريع    ����

 عليها كتب املنورة للمدينة السريع الطريق يف ورابغ جدة بني الدولة وضعتها نقطة هناك
 وال املنورة املدينة قبل يقيمون الذين املؤمنني بعض منها فيحرم اجلحفة مع حماذاة نقطة أا
 ويف قبلها؟ بالنذر أو منها اإلحرام جيزيهم هل اللوحة هذه على وامّر فإذا اجلحفة على ونميّر
 فهل املؤمنني، بعض ا قام إذا لذلك واطمئنانه احلديثة األجهزة عرب املحاذاة ثبوت حالة
 يف يقتصر أو ال؟ أم بالنذر قبلها أو منها اإلحرام من السابقة األحكام حتقق يف ذلك يكفي
  فقط؟ اإلخبار على هنا االطمئنان حجية

 العلم وحصول النقطة تلك من اإلحرام جاز العرفية باملحاذاة العلم حتقق إذا: )٧٠(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  .عزيز غري الدقيقة واخلرائط احلديثة االجهزة خالل من

  
        لمن كان داخل مكة المكرمة:لمن كان داخل مكة المكرمة:لمن كان داخل مكة المكرمة:لمن كان داخل مكة المكرمة:إحرام عمرة التمتع إحرام عمرة التمتع إحرام عمرة التمتع إحرام عمرة التمتع المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

واهد گر ا مّكه است، در كه كy ::::))))٧١٧١٧١٧١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ّتع 2
  مفرده tرۀ ̂�= E> ا  حرم خارج از 3 تواند آورد، ̂�^

  مسجد به مثًل - شودÖود تنعĴ- رۀ به وt ّتع E> هرچند  رم گردد؛  EI�̂ نه پنج مواقيت از ي� از كه است  رم  _�
=  در. شود 
Øا Ùح  Eفر�  = 
ان و مّكه كنان سا ب� 6Jنيست آن زا.  

                 

  .٧٧مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )٧٠(
  .١٧٠املناسك الفارسي: م  )٧١(
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]٤٩[ 
 

 هل التمتع لعمرة اإلحرام رادأ إذا فيها وبقي مثالً  مفردة بعمرة مكة دخل من: )٧٢(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
 اوجوبً  األحوطج:  احلل؟ دىنأل اخلروج ميكن أو منه دخل الذي للميقات اخلروج عليه يتحتم
  .منه اإلحرام مث املواقيت أحد جتاوز

 امعذورً وكان التمتّع، بعمرة يأيت أن وأراد املكرّمة مّكة يف اموجودً كان من س:س:س:س: ::::))))٧٣٧٣٧٣٧٣((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  .احللّ أدىن من حيرم ج:ج:ج:ج: احللّ؟ أدىن من اإلحرام يكفي فهل امليقات إىل الذهاب من

  

  

                 

  .٨٠مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )٧٢(
 www.leader.irاالستفتاءات امللحقة مبناسك احلج، على املوقع الرمسي  )٧٣(
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]٥٠[ 
 

 الفصـل السـابع

 حاضر المســجد الحــرام
        

        ): ميقات حج اإلفراد أو القران لساكني مكة :): ميقات حج اإلفراد أو القران لساكني مكة :): ميقات حج اإلفراد أو القران لساكني مكة :): ميقات حج اإلفراد أو القران لساكني مكة :٦٦٦٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

(أهل مكة والســـــاكنني فيها من أين حيرمون حلج اإلفراد؟  ٧٩قال يف صـــــفحة  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  اجلواب: من أحد املواقيت املعروفة).

(من أين حيرم أهل مكة حلج اإلفراد أو القران؟ اجلواب: حيرمون  ١٠١قال يف صـــــفحة و
  من اجلعرانة، وهي من مواضع أدىن احللّ).

        

        ): إحرام أهل جدة وأمثالها : ): إحرام أهل جدة وأمثالها : ): إحرام أهل جدة وأمثالها : ): إحرام أهل جدة وأمثالها : ٨٨٨٨المسألة (المسألة (المسألة (المسألة (    ����

. مرتله فميقاته املكرمة مكة إىل املواقيت من أقرب مرتله كان من    ::::))))٧٤٧٤٧٤٧٤((((صـــــــادقصـــــــادقصـــــــادقصـــــــادق    الســـــــيدالســـــــيدالســـــــيدالســـــــيد
 أحد من اإلحرام له فيجوز رخصـــة، امليقات دون مرتله كان ملن املرتل من اإلحرام أن الظاهر

  .امليقات من جيدده مث مرتله من حيرم أن ااستحبابً األحوط ولكن أفضل، لعله بل املواقيت،
  
        : معنى منزل المكلّف:: معنى منزل المكلّف:: معنى منزل المكلّف:: معنى منزل المكلّف:المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 مرتله من اإلحرام عليه جيب فهل ا،فرسخً ١٦ من أقلّ املكّرمة مّكة عن يبعد سكنه كان من
 فيها؟ يسكن اليت املدينة من أراد موضع أيّ من أم

 اإلحرام األحوط األوىل كان وإن ،بلده من موضع أيّ من اإلحرام له جيوز ::::))))٧٥٧٥٧٥٧٥((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  .مرتله من

  
                 

 .٥٢٧ -٥٢٦جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٧٤(
 www.leader.irاالستفتاءات امللحقة مبناسك احلج، على املوقع الرمسي  )٧٥(
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]٥١[ 
 

 الفصـل  الثـــــامن

 مندوبات اإلحرام وواجباته
  

        ): إيقاع غسل اإلحرام خارج الميقات :): إيقاع غسل اإلحرام خارج الميقات :): إيقاع غسل اإلحرام خارج الميقات :): إيقاع غسل اإلحرام خارج الميقات :٢٢٢٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ام در احرام غسل است EI�̂  ::::))))٧٦٧٦٧٦٧٦((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ^ ام و© شود ميقات ا�= ^ =  ميقات از قبل آن ا�= 
Iه به- ن ~ 
J2̂  و 
 = Eس نياف� EJ يح -ميقات در آبo صورت در و است؛ ، 
Úفت آب در ميقات گر ا تقد 
 مستحب اعاده شد، 2

  .است
 الغســـل)، (امليقات يف لإلحرام الغســـل ،الثوبني لبس قبل يســـتحب(    ::::))))٧٧٧٧٧٧٧٧((((صـــادقصـــادقصـــادقصـــادق    الســـيدالســـيدالســـيدالســـيد

  ).امليقات يف عادتهإ ااستحبابً واألحوط تقدميه وجيوز... امليقات يف لإلحرام
  

        ::::    والوضوءوالوضوءوالوضوءوالوضوء    اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    غسلغسلغسلغسل): ): ): ): ٤٤٤٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

إذا اغتسل لإلحرام، مث أحدث باألصغر، مث أعاد غسل اإلحرام، فهل  س:س:س:س:: : : : )٧٨(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  نعم جيزئ.    ج:ج:ج:ج:    غسله الثاين جيزئ عن الوضوء؟

ديد بدون جنابت غسل ::::))))٧٩٧٩٧٩٧٩((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين EJ و ديگر واجب های غسل و 3 كند وضو كفايت از  = 
Iغسل ن 
 
بت ها آن كه استحباب ها�  �مسجدالنŵ  ورود غسل غسل l̂عه، احرام، غسل (مانند است شده 2~

رت غسل 
از در است كه آن استحبا̂�  مؤكد احتياط هرچند 3 كند؛ وضو از ، كفايت)خدا خانۀ ز2  طواف و <=
=  به خدا خانۀ واجب 
Øنكند. كتفا ا غسل ها ا  

ا ا فهل هو كذلك مطلقًعن الوضوء، و إذا كان جمزيً هل غسل اإلحرام جمزٍ    س:س:س:س:: : : : الفياضالفياضالفياضالفياض
ا فيه بعد الغسل قبل امليقات ؟ وهل غسل ا على امليقات أو معادًمًحبيث يشمل ما لو كان مقدّ

  كذلك ؟  دخول احلرم أو مكة أو املسجد جمزٍ
غسال وكذلك األ، ا ولو كان قبل امليقاتعن الوضوء مطلقً  نعم غسل اإلحرام جمزٍ ج:ج:ج:ج:

  املذكورة.
                 

 .١٧٠املناسك الفارسي: م  )٧٦(
 . ٨٥٥ -٥٨١جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٧٧(
  ختم جوام.هـ ، إال أم رفضوا  ١٤٣٩ربيع اآلخر  ٩جواب مكتب النجف األشرف خطيًا، بتاريخ  )٧٨(
 .٤٩٠املناسك الفارسي: م  )٧٩(
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]٥٢[ 
 

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  :من فتوى إىل احتياطـ) مت تغيري ه ١٤٣٨ –يف (جامع أحكام احلج والعمرة 
 .الوضوء عن غسل لبس اإلحرام األحوط على فييك ال    ::::))))٨٠٨٠٨٠٨٠((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد

        

        ::::    اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    صالةصالةصالةصالة): ): ): ): ٩٩٩٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

از از بعد احرام مؤكد 2̂يد نيت مستحب احتياط Ĵ  بنا ::::))))٨١٨١٨١٨١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين  از پس حEw - مستحب 2
  واجب <=
ّيت E� از ازهای از بعد است EI�̂  و 2̂شد -مسجد <= از- يوميه <= از خواه و 2̂شد ادا خواه <=  و شود  رم -قضا <=

 = 
Ø EI�̂ ،از از بعد احرام كه آن است حالت ر <= =Ý تواند، گر ا و. 2̂شد =Þ از يک پس  
از دو 2 =>  ŵو مستح  EI�̂ 
از سه از پس آن از   .شود ركعEw  رم دو <=

        

        ::::رجلرجلرجلرجلالالالال    إحرامإحرامإحرامإحراما  ا  ا  ا  ثوبثوبثوبثوب): ): ): ): ١١١١١١١١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����
گر إزار رقيق 2̂شد وليكن دو مرتبه دور � بپيچاند 2
 دو عدد لباس رقيق را :)٨٢(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين [استفتاء] ا

ا�
 ساEJ عورت 2̂شد. =ã2̂يد به ت 
  به عنوان إزار بپوشد _�= است 2
  جواب) _�= است.

  
        ::::    اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    ثوبيثوبيثوبيثوبي    نزعنزعنزعنزع    أوأوأوأو    تبديلتبديلتبديلتبديل): ): ): ): ١٧١٧١٧١٧((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 كه است آن استحبا̂�  احتياط موافق بلكه افضل عوض كرده را احرام جامۀ ُ رم گر ا::::))))٨٣٨٣٨٣٨٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
م ورود  .شده بپوشد ُ رم آن در كه را هاى جام cان طواف Ĵاى مكه، به هن»�

  
        ::::    المحرمالمحرمالمحرمالمحرم    بدنبدنبدنبدن    تنجستنجستنجستنجس): ): ): ): ٢٠٢٠٢٠٢٠((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ه ::::))))٨٤٨٤٨٤٨٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين س بدن 2
  لباس هر_� ^ ، بدون 2̂يد شود  رم �= 
Iخ 6 E2 را آن  
Iايد تطه =>  
عوض  را لباس 2
=  گر ا و© كند؛ 
Øس مواردى كه در .ندارد كّفاره نكند، را _ر ا ^ ازگزار لباس بودن �= س ندارد، اش»ل <= ^  بودن �=

=  لباس احرام 
Iندارد اش»ل ن. 
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 .١٨٨-١٨٧املناسك الفارسي: م  )٨٤(
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        ): التلفظ بالنية :): التلفظ بالنية :): التلفظ بالنية :): التلفظ بالنية :٢٢٢٢٢٢٢٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

مل يثبت  اســــتحباب التلفظ بنيات أعمال احلج والعمرة؟هل ثبت لديكم : : : : )٨٥(الســــيســــتاينالســــيســــتاينالســــيســــتاينالســــيســــتاين
  ذلك يف مجيع أفعال احلج.

، و tره از مناسک كدام هيچ در نّيت آوردن ز2̂ن به ::::))))٨٦٨٦٨٦٨٦((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين uv احرام ب¾ در. نيست �زم 
 .بياورد ز2̂ن به را است نيت مستحب

  

        ): ستر ما بين السرة والركبة :): ستر ما بين السرة والركبة :): ستر ما بين السرة والركبة :): ستر ما بين السرة والركبة :٢٩٢٩٢٩٢٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 يأتزر أن املحرم على لبسه حيرم ما يرتع أن بعد  الثوبني لبس يف جيب    ::::))))٨٧٨٧٨٧٨٧((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد
 رداءً اآلخر وجيعل والســرة، الركبتني بني ما اســاترً اإزارً أحدمها جيعل بأن وذلك بأحدمها،

  .أقالً للمنكبني ساترًا
  
        ): الشك في أصل التلبية :): الشك في أصل التلبية :): الشك في أصل التلبية :): الشك في أصل التلبية :٣٣٣٣٣٣٣٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 أول يف ولو الطواف يف كالدخول للتلبية املتعارف املحل جتاوز بعد أما    ::::))))٨٨٨٨٨٨٨٨((((صــــادقصــــادقصــــادقصــــادق    الســــيدالســــيدالســــيدالســــيد
  .ا تياناإل على ويبين التجاوز، قاعدة فتجري األول الشوط
  

        ::::    أثناء التلبيةأثناء التلبيةأثناء التلبيةأثناء التلبية    أصواتهنأصواتهنأصواتهنأصواتهنرفع النساء رفع النساء رفع النساء رفع النساء المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

إذا جهرت املرأة بالتلبية أو بالقراءة يف صالة الطواف حبيث يسمعها األجنيب السيستاين: السيستاين: السيستاين: السيستاين: 
        .اجلواب: ال يبطل فهل يبطل عملها؟
م مردان است مستحب ::::))))٨٩٨٩٨٩٨٩((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين =  بلند اما. بگويند بلند را تلبيه  رم شدن، هن»� Eتوسط تلبيه گف� 

ن به  رم كه طوری ز2=  .است 2̂طل احتياط بناĴ  و حرام  رک 2̂شد نوعاً  گر ا بلكه است مكروه بشنود 2=
  

  

                 

  هـ ، إال أم رفضوا ختم جوام. ١٤٣٩ربيع اآلخر  ٩جواب مكتب النجف األشرف خطيًا، بتاريخ  )٨٥(
 .٢٠٦املناسك الفارسي: م  )٨٦(
 .٥٥٧جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٨٧(
 .٦١٤جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٨٨(
 .٢٢٤املناسك الفارسي: م  )٨٩(
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]٥٤[ 
 

 الفصـل التـــاسع

 محظـورات اإلحـرام
  

        ::::    للرجالللرجالللرجالللرجال    الكمرالكمرالكمرالكمر    أوأوأوأو    الهميانالهميانالهميانالهميان): ): ): ): ٣٣٣٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

=  Ĵاى كه  ر3 مرد ::::))))٩٠٩٠٩٠٩٠((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين Eه داش� بند استفاده و cيان از است �زم احرامش لباس 2
  پول ن»�  êر
بند 2
  cيان 3 تواند كند، ها  آن نباشد پوشيدن �زم گر ا و© ندارد � كّفاره و دوخته 2̂شد هرچند ببندد، êر

  كند. اجتناب آن از مستحب احتياط بناĴ  بلكه دارد؛ كراهت
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

ا اجتناب لبس جيب على األحوط وجوبً )١٢٣املسألة (املناسك العريب ( هذا معارض ملا ذكره يف
 .)الضرورة و ال شيء عليه اهلميان واحلزام ورباط الفتق للمحرم؛ نعم ال بأس بلبسها عند

  

        ::::    بالمخيطبالمخيطبالمخيطبالمخيط    االلتحافااللتحافااللتحافااللتحاف): ): ): ): ٧٧٧٧((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

د دوش به عبا  رم 3 تواند مرد ::::))))٩١٩١٩١٩١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
Iک در احتياط استحبا̂�  و© 2̂شد، دوخته هرچند بگ EJ 
= . است آن 
م 3 تواند cچن� =  هن»� Eخواب، نشس�  
، راه 2 = Eدوخته 2̂شد هرچند...  و پتو ¡اف، روانداز، از رف� 

  .كند استفاده
 

        ): الفراش العسكري : ): الفراش العسكري : ): الفراش العسكري : ): الفراش العسكري : ٨٨٨٨((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 روى و 2̂شد دوخته هرچند كند، استفاده خواب كيسۀ خوابيدن از Ĵاى 3 تواند  رم ::::))))٩٢٩٢٩٢٩٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
يش را £2  = 
Iاست استحبا̂�  احتياط خ�ف هرچند بپوشاند ن. 

  

        ): النعال المخيط وحزام الساعة :): النعال المخيط وحزام الساعة :): النعال المخيط وحزام الساعة :): النعال المخيط وحزام الساعة :٩٩٩٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

=  ::::))))٩٣٩٣٩٣٩٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين Eساعت بس�  £í ایĴ  = 
Jدست .2̂شد دوخته آن بند هرچند است؛  رم جا  = Eبه و گرف� 
 = Eقمۀ و ساک و كيف بند دوش انداخ� Eð ،آب  Ĵ رم   = 
J2̂شد دوخته است؛ هرچند جا.  

                 

 .٢٨٠املناسك الفارسي: م  )٩٠(
 .٢٧٦الفارسي: م املناسك  )٩١(
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        ::::    المخيطالمخيطالمخيطالمخيط    لبسلبسلبسلبس    إلىإلىإلىإلى    االضطراراالضطراراالضطراراالضطرار): ): ): ): ١١١١١١١١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

=  به نبايد بپوشد كه لباñ  رم مرد گر ا ::::))))٩٤٩٤٩٤٩٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين EØ كند - Ewچار گر ا ح گوسفند  يک 2̂يد -2̂شد 2=
يد غسل � و بگويد تلبيه كه است آن مستحب احتياط و كند قر�2̂=  =òندارد لنگ گر ا البته. ب  = 
Jاست جا 
 .ندارد كفاره � و بپوشد شلوار
  

        ): كيفية نزع المخيط حال اإلحرام :): كيفية نزع المخيط حال اإلحرام :): كيفية نزع المخيط حال اإلحرام :): كيفية نزع المخيط حال اإلحرام :١٣١٣١٣١٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

لو لبس خميطًا بعد اإلحرام، لزم شقه وإخراجه من حتت، فهل يلزم ذلك أيضًا يف مثل 
  القميص والسروال وسائر املالبس اليت ميكن نزعها بدون شق؟

  الرأس. تستر أن دون إخراجها ميكنمثال ذلك اليت ألزم يف ي ال  ::::))))٩٥٩٥٩٥٩٥((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  ال يلزم. ::::))))٩٦٩٦٩٦٩٦((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
اهن احرام از كy پس گر ا ::::))))٩٧٩٧٩٧٩٧((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
Iخواه- بپوشد پ ôجاهل 2̂شد آن حرمت به عا 
 است �زم -2

اهن كه 
Iاز را پ  = 
ي� =  گر ا و آورد در £2 Eاهن بدون ش»ف� 
Iاز را آن نتواند پ  = 
ي� ون £2 
Iآن را است �زم بياورد ب 
=  و بش»فد؛ 
اهن در گر ا cچن� 
Iاز آن را 2̂يد 2̂شد، شده ُ رم پ  = 
ي� ون £2 
Iبش»فد را آن شد �زم گر ا و آورد ب .

=  مگر 
Øبه ̂¤ل از روی كه ا õدر كه 2̂شد مسأ  = 
Øاهن به درآوردن صورت ا 
I3 كند كفايت معمول طور پ. 
  

        ::::    المكرمةالمكرمةالمكرمةالمكرمة    مكةمكةمكةمكة    لدخوللدخوللدخوللدخول    المخيطالمخيطالمخيطالمخيط    لبسلبسلبسلبس): ): ): ): ١٤١٤١٤١٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

السعودية مبنع عدد من  كما تعلمون، يف السنوات االخرية قامت السلطات ::::))))٩٨٩٨٩٨٩٨((((اهلامشياهلامشياهلامشياهلامشي
حرام لعمرة التمتع يف امليقات (إن استطاع) وبعد احلجاج من الدخول، لذلك يقوم البعض باإل

ذلك جيرب على خلع اإلحرام، ليستطيع الدخول، مث يلبس االحرام عند دخوله منطقة مكة 
  املكرمة، ليؤدي مناسكه؛

  هل جتب الكفارة على لبس املخيط يف هذه احلالة؟ -١
                 

 .٢٨٢املناسك الفارسي: م  )٩٤(
 .y0LXG1o3rNwرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عرب االمييل  )٩٥(
   9647808387857+استفتاء عرب الواتساب  )٩٦(
 .١٩٩املناسك الفارسي: م  )٩٧(
  www.hashemishahroudi.orgاملوقع الرمسي  )٩٨(
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يف حاالت كثرية مننع من الوصول للميقات، فنحرم بالنذر، وبعدها خنلع االحرام، هل  -٢
ميكننا أداء عمرة التمتع يف شهر ذي القعدة، وذه الطريقة ميكننا الدخول ملكة يف اية ذي 
القعدة دون احلاجة للذهاب للميقات او النذر او لبس املخيط وكل تبعات ذلك؟ علمًا بان اداء 

التمتع يف ذي القعدة ميكننا ادائها بالذهاب للميقات والدخول باالحرام وكل االعمال  عمرة
  بيسر و سهولة.

  هل احلكم السابق ينطبق على الرجال والنساء حبد سواء أم هناك اختالف؟ -٣
  اجلواب:

  ) نعم جتب الكفارة عليه.١
اإلحرام للعمرة املفردة يف  ) جيوز اإلحرام بالنذر يف جدة ملن ال ميرّ بامليقات، كما جيوز٢

  ذي القعدة من غري امليقات ملن ال ميّر بامليقات والبقاء يف مكة إىل احلج فتتبدل إىل التمتع.
  ) ال فرق بينهما من هذه الناحية.٣

جيوز  فحينئذ الضرورة، عند إال الرجل املحرم على حيرم ذلك كل...     ::::))))٩٩٩٩٩٩٩٩((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد
مع الكفـارة على األحوط، نعم يف اخلوف من املنع ال كفـارة لروايـة االحتجـاج الســــــــاكتـة عن 

(حيرم من ميقاته، مث يلبس الثياب ويليب يف نفسه، فإذا بلغ إىل ميقام : �الكفارة، قال 
  أظهره).

  
        ::::التظليلالتظليلالتظليلالتظليل    لحكملحكملحكملحكم    العمليةالعمليةالعمليةالعملية    الخالصةالخالصةالخالصةالخالصة): ): ): ): ١٥١٥١٥١٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ن تكون عد¨ا [استفتاء] هل  :)١٠٠(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين 62̂ = 
يكون من التظليل اüّرم ُلبس النّظارة ع� العين�
ما بقليل؟ 
ãيد عل = 
J أو ما = 
  سوداء أو تكون þا حاجب ̂�يث تظّلل ع� العين�

  جواب) ا�حوط وجو2ً̂ عدم الُلبس.
ية أو منطقة = 
Jن يظّلل �= العز وز التظليل �= مكة من � منطقة ا© � منطقة _6 ^ 
بعيدة  [استفتاء] هل �

  ُاخرى ا© ا¡رم أو 2̂لعكس؟
وز �= � منطقة �= مكة ا© � منطقة. ^ 
  جواب) نعم �

وز تظليل دون الصدر �= البدن؟ ^ 
  [استفتاء] هل �
                 

 .٧٢٣جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٩٩(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )١٠٠(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
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  جواب) الظاهر ا̂¡واز.
=ل به طرف  =Iر از م =Ý صبح مثً� در مسجد ا¡رام  رم 3 شود، و قصد دارد بعد از } = [استفتاء] �~

 
= است 2
 نه؟ عرفات حركت كند، آ2 
Jل جا= =Iم E2 تظليل از مسجد ا¡رام  
  جواب) بناĴ احتياط واجب تظليل نكند.
 
Öالتظليل �= التنع Ùا© داخل مكة ، و إذا _ن حرامًا  -�ن أحرم منه للعمرة ا�فردة  -[استفتاء] ما هو ح

 
_ن �= مكة القد< ة أم ا© م»ن سكنه سواًء أ 
رم ا© خصوص مكة القد< 
ل � نه قد �= ة أو ا̂¡ديدة؟ ع	ًا 62̂
ا بنحو مطلق و من دون تفصيل؟ 
ãفتوى تتضمن جواز التظليل �= مكة �= � منطقة ا© � منطقة ف Ùصدرت عن  

ة. 
  جواب) ا�6حوط وجو2ً̂ عدم ا̂¡واز إ© مكة القد<
س �2̂ستظ�ل 2̂لسيارات ا�سقفه بعد وص ٢٦٨[استفتاء] در مسئ¾   وõ ا© مكه مناسک 3 فرمائيد ف�62̂


 كه فعً� جزء مكه 3 2̂شد.Öتنع 
يه و 2 = 
Jعز Ewح �
 است 2
 مكه فعÚمراد مكه قد 
  آ2
ايد. 
 جزء مكه نيست و در  ّ�ت دور احتياط <=Öاست و تنع �  جواب) مراد مكه فع

ا  اطة بنوافذ  =ãولك . �= [استفتاء] 2̂لنسبة للتظليل هناک 2̂صات �= ا¡ج �يوجد þا سقف اع 
من ا̂¡انب�
ية عن حرمة التظليل؟ ل هذه الباصات ̂ ز =�  

  جواب) التظليل �= مفروض السؤال  ّل اش»ل.
ش»ل هنا هل يستلزم كفارة أم  ا هو موضع ا�� =ð ن التظليل لي� فيه إش»ل [استفتاء] قلEÖ �= استفتاء سابق 62̂

  ؟ةمسأEõ أحتياطي
ايط إمانع من الرجوع  و� ،حوط وجو2ً̂ جواب) نعم يوجب الكّفارة ع� ا�6  ~Á 2̂̂¡واز مع توّفر Ewمن يف ©

  ليه.إoّه الرجوع 
مناسک uv 2̂ توجه به مسئ¾  ٢٦٨[استفتاء] در مورد استظ�ل در مكة، بعد وصوõ ا© مكة ، در مسئ¾ 

= است 2
 نه؟ ٣٥٨ 
Jمسجدا¡رام جا E2 ... يه و = 
Jو شيشه و عز 
Öاز تنع = 
  ، آ2
 استظ�ل Ĵاى  رم�
جواب) استظ�ل به سيارات مسّقفه پس از رسيدن به  � كه عرفا صدق 3 كند از مكه است مان| 


 استظ�ل نكند.Úمكه قد E2 
Öاحتياط واجب از تنع Ĵندارد و بنا  
  

        ): التظليل الحاصل بالحجاج :): التظليل الحاصل بالحجاج :): التظليل الحاصل بالحجاج :): التظليل الحاصل بالحجاج :١٦١٦١٦١٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

جلوس . أحد  ) الذي حيصل بسبب وقوف أو٦٠٣ذكرمت جواز التظليل اجلانيب (يف املسألة 
الركاب ما مل خيرج عن النحو املتعارف ؟ ما املقصود بالنحو املتعارف يف عبارة السيد ؟ هل 

  حتياط وجويب ؟ايف املسألة 
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النحو املتعارف من جلوس بعض الركاب أو وقوفه أن ال يتكون حول  :)١٠١(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
أصل مسألة التظليل  الشخص سياج مظلل ثابت حبيث مينع من صدق اإلضحاء للشمس. مث إنّ 

  اجلانيب بالنسبة للراكب عند مساحة السيد (دام ظله) مبين على االحتياط الوجويب.
  
        ): إيقاف السيارة حال نزول المطر :): إيقاف السيارة حال نزول المطر :): إيقاف السيارة حال نزول المطر :): إيقاف السيارة حال نزول المطر :١٧١٧١٧١٧((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 وكان طرقنا، يف عليه املتعارف السريع اخلطّ وهو اليسار أقصى يف يسري املكلّف كان لو
 الوقوف يستطيع وال املطر، هطل السري وأثناء مظلّلة، سيّارة يف املشّرفة مكّة حنو امتّجهً احمرمً

 من مقدار إىل حيتاج الوقوف فيه ميكنه الذي اخلطّ إىل وانتقاله األوسط، أو األيسر اخلطّ يف
 يسبّب السابقني اخلّطني يف الوقوف ألنّ وذلك املطر، من التظليل ذلك من فيلزم الوقت

 وهي اليمني أقصى إىل يصل حتّى الوقت من الفترة هذه خالل السري فهل واألخطار، احلوادث
 الكفّارة؟ عليه توجب دقائق تتعدّى ال

 الكفّارة، فعليه السيّارة تقف أن إىل املطر عن االستظالل حقّه يف صدق إن ::::))))١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
 االستظالل صدق عدم يبعد ال ولكن املطر، عن االستظالل إىل باالضطرار الكفّارة تسقط وال

  .احلالة تلك مثل يف االختياري
  
        ::::    التظليلالتظليلالتظليلالتظليل    كفارةكفارةكفارةكفارة): ): ): ): ٢٣٢٣٢٣٢٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 اوجوبً األحوط أن وذكرمت التظليل ويف الرأس تغطية يف الكفارة وجوب ذكرمت:)١٠٣(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  لالحتياط؟ املخالف البديل هو فما الشاة، هو

 تغطية يف وأما .كالبدنة الشاة غري بدم الفداء هو لالحتياط فاملخالف التظليل يف أما: ج
  .مبد الفداء هو لالحتياط فاملخالف الرأس

دد كفارۀ ::::))))١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين EJ  2̂  6¾مسقف وسي  = 
Iدر حركت و ن  
Jروز در سايبان ز  
 هر Ĵاى 2̂را�=  شب 2

  در شب مسقف وسي¾6  2̂  حركت و. است گوسفند يک كردن احرام، قر�2̂= Iغ ،  دارد؛ كفاره احتياط بناĴ  2̂را�=

                 

 www.sistani.orgاملوقع الرمسي  )١٠١(
 www.leader.irاالستفتاءات امللحقة مبناسك احلج، على املوقع الرمسي  )١٠٢(
  .١١٨مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )١٠٣(
 .٣٢٣املناسك الفارسي: م  )١٠٤(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٥٩[ 
 

 = 

  در است cچن�Iروز غ ، ، اĴ  وجود ̂¤ت به گر ا 2̂را�= 
Ö = =o  = Eدر رف�  
Jی سايبان هيچ ز 
Iث 6 E2 ایĴ نداشته  رم 
  .2̂شد

  
        ::::    التظليلالتظليلالتظليلالتظليل    إلىإلىإلىإلى    االضطراراالضطراراالضطراراالضطرار): ): ): ): ٢٤٢٤٢٤٢٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 الســــيارة يف بركوبه هلن حفظه واحنصــــر النســــاء معه الذي املعلم(    ::::))))١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥((((صـــادقصـــادقصـــادقصـــادق    الســـيدالســـيدالســـيدالســـيد
 وجتب فارقها، إذا عليه خياف لو الســـــــيارة ســـــــائق وكذلك الركوب، له جيوز معهن املظللة
 إال يتمكن مل أو املظللة السيارات إال للحاج سيارة تتيسر مل لوة)،(الكفار الفرضني يف عليهما
  ).الكفارة عليه يلزم وإمنا ذلك، له فيجوز  مثالً  ملرض املظللة السيارة يف الركوب

=  از اجتناب صور�E كه در ::::))))١٠٦١٠٦١٠٦١٠٦((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
ر Ĵاى متحرک سايبان و سقفدار ماش�  اساñ  رم �=
، معمول 2
  او Ĵای 2
  2̂شد داشته = 
2̂رند��  2
  Áما شدت 2
  گرما شدت مثل- 2̂شد شديد 2̂ مشقت cراه ُ رم�
=  2̂  حركت -شديد 
=  سايبان پناه در و دار سقف ماش� 
Jاست متحرک جا.  

دد كفارۀ EJ  2̂  6¾مسقف وسي  = 
Iدر حركت و ن  
Jروز در سايبان ز  
 كردن احرام، قر�2̂=  هر Ĵاى 2̂را�=  شب 2

  در شب مسقف وسي¾6  2̂  حركت و. است گوسفند يکIغ ، =  دارد؛ كفاره احتياط بناĴ  2̂را�= 
 در است cچن�

 
Iروز غ ، ، اĴ  وجود ̂¤ت به گر ا 2̂را�= 
Ö = =o  = Eدر رف�  
Jی سايبان هيچ ز 
Iث 6 E2 ایĴ هر در و .2̂شد نداشته  رم 
د 2
 مشقت اضطرار Ĵای نيست فر�E  كفاره ثبوت در صورت 
=  ز2 
Ø2̂شد كرده را _ر ا  
2  
Iخ.  

ذهب احلجاج اإليرانيون عادة، من مسجد ييف الوقت احلايل : ويف استفتاءات املوقعويف استفتاءات املوقعويف استفتاءات املوقعويف استفتاءات املوقع
  يكون هلم خيار آخر؟ ، فهل جيوز هلم ركوب السيارة املسقفة يف حني الالشجرة إىل مكة ليالً

 عصرناكولكن إذا مل يكن هناك خيار آخر  .يف الليل جيوز ركوب السيارة املسّقفة وإن كان ال
 يدفع أن جيب ولكن املسقفة، بالسيارة السفر ميكن ؛احلجاج ملعظم بالنسبة الضرورة وحتصل

  .))))١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧((((األحوط ىعل تكون ممطرة غري ليلة يف التكفري ضرورة. لذلك كفارة واحدة شاة
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  وإليك نص بعض املسائل: بعض ما تقدّم خيالف املوجود يف املناسك العريب،

                 

 . ٨٢٥ -٨٢٤جامع أحكام احلج والعمرة: م  )١٠٥(
 .٣٢٣املناسك الفارسي: م  )١٠٦(
 www.zanjani.irاملوقع الرمسي:  )١٠٧(
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) جيوز التظليل فيما يكون التجّنب عنه حرجيا للمحرم، لشدّة احلرّ ٢٢٦((املسألة  
  والربد، واملطر الغزير، ومن ظلّل عامدًا جتب عليه الكفّارة ولو كان معذورًا.

ن مشقّةٍ ) إذا كان جتنّب ركوب السيّارة املسّقفة أو السري حتت املظلّة يتسّبب ع٢٢٧(املسألة 
شديدةٍ لنوع احلجّاج ال جيب جتنّبها عليهم مطلقًا ولو ملن ال يكون جتّنبه حرجيا عليه، واألظهر 

  عدم وجوب الكفّارة أيضًا حينئذٍ.
كفّارة التظليل دم، أدناه شاة، و لو كان جائزًا لضرورةٍ؛ نعم فيما إذا كان  )٣٩١املسألة (

وال كفّارة فيه يف احلرج  ،نوع احلجاج جاز التظليلللحرج ل االجتناب عن التظليل مستلزمًا
  ).النوعي

  
        ::::    الطيبالطيبالطيبالطيب    لحكملحكملحكملحكم    العمليةالعمليةالعمليةالعملية    الخالصةالخالصةالخالصةالخالصة): ): ): ): ٢٦٢٦٢٦٢٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  ال جيوز للمحرم مطلق استعمال العطور املتداولة يف زماننا هذا. ::::الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
  

        ::::    اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    بعدبعدبعدبعد) ) ) ) المعطرالمعطرالمعطرالمعطر((((    والشامبووالشامبووالشامبووالشامبو    الصابونالصابونالصابونالصابون    استعمالاستعمالاستعمالاستعمال): ): ): ): ٢٨٢٨٢٨٢٨((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

=  Þ= تواند  رم ::::))))١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين Eاى شس�Ĵ اى از صورت = دست. كند استفاده بو خوش صابو�= Eو شس� 
سد او مشام به آن بوى خوش كند مواظبت 2̂يد و© ندارد اش»ل صابون 2̂  بدن =J.  

  

        ::::    وأمثالهاوأمثالهاوأمثالهاوأمثالها    والهيلوالهيلوالهيلوالهيل    والدارصينيوالدارصينيوالدارصينيوالدارصيني    الزنجبيلالزنجبيلالزنجبيلالزنجبيل): ): ): ): ٣٠٣٠٣٠٣٠((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

u  و سيب بو مانند خوش هاى ميوه خوردن ::::))))١٠٩١٠٩١٠٩١٠٩((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين =� EJ  Ĵ رم   = 
Jكند مواظبت 2̂يد و© است؛ جا 
سد وی مشام به آن بوی خوش =J . ًم مث� د خود بيw=  خوردن، هن»� 
Iرا بگ . = 
= « از استفاده است cچن� 
 دارچ�

بيل« و » ^   .است ها آن از اجتناب مستحب احتياط هرچند ها آن امثال و» هل« و » ز�=
  
        ::::    وأمثالهماوأمثالهماوأمثالهماوأمثالهما    والبرتقالوالبرتقالوالبرتقالوالبرتقال    التفاحالتفاحالتفاحالتفاح    استشماماستشماماستشماماستشمام): ): ): ): ٣١٣١٣١٣١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

جيوز للمحرم أكل الفواكه والزهور والنباتات الطيبة الرائحة كالتفّاح واألترج  الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
والنعناع، لكن ال جيوز ّمشها، بل جيب إمساك األنف عنها عند  والياس واملحمدي والرحيان

  األكل.
  

                 

 .٣٥٩املناسك الفارسي: م  )١٠٨(
 .٣٥٨املناسك الفارسي: م  )١٠٩(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٦١[ 
 

        ::::    الكعبةالكعبةالكعبةالكعبة    خلوقخلوقخلوقخلوق): ): ): ): ٣٢٣٢٣٢٣٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 الشريف،� ومرقد النيب ال جيب االجتناب عن خَلوق الكعبة املكرّمة الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
إزالة ما يعلق منهما ببدنه أو  فالجيب التخلص عنهما بل جيوز مشهما وملسهما، كما ال جيب

 ويف حكمه كل ما ،واخللوق عطر خاص ،اثيابه، و جيوز اإلحرام يف الثياب املعطرة ما أيضً
  الشريف. � يستعمل لتعّطر الكعبة املكّرمة ومرقد النيب

  
        ::::    الطيبالطيبالطيبالطيب    استعمالاستعمالاستعمالاستعمال    كفارةكفارةكفارةكفارة): ): ): ): ٣٣٣٣٣٣٣٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 الكفّارة؟ ختلّل دون من متعدّدة أوقات أو واحد وقت يف الطيب استخدام تكّرر حكم ما

 ال اواحدً ااستخدامً اعرفً يعدّ حبيث واحد زمان يف الطيب استخدام تكّرر ::::))))١١٠١١٠١١٠١١٠((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
 االستعماالت، بتعدّد الكفّارة تعدّد لزوم الظاهر الصورة هذه غري ويف الكفّارة، تعدّد يوجب
  .له أثر ال الكفّارة ختلّل وعدم
  
        ::::    السامةالسامةالسامةالسامة    الغازاتالغازاتالغازاتالغازات    منمنمنمن    هروبًاهروبًاهروبًاهروبًا    الكماماتالكماماتالكماماتالكمامات    لبسلبسلبسلبس): ): ): ): ٣٥٣٥٣٥٣٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ى ̂¤ت كه ها�
  ماسک از تواند حاجت 3 صورت در  رم زن ::::))))١١١١١١١١١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
Iهواى ورود از جلوگ 
=  بپوشاند؛ را خود 3 تواند صورت  رم مرد .بدهد كفاره 2̂يد و© كند؛ استفاده زنند 3 دهان آلوده به 
ØاĴبنا 

ند، صورت خود به ماسک تواند 3 =Ĵ را پيشا�=  احتياط مستحب به و© 2̂شد نداشته احتياج آن به هرچند 
  .نپوشاند

وره حÙ آن  :)١١٢(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين ؟ و عند ال�= 
Iخ 
[استفتاء] آ2
 پوشيدن ماسک Ĵ مرد  رم حرام است 2
  چيست؟

گر بند  = نيست و جواب) ا 
Jاحتياط واجب جا Ĵپوشيده شود بنا Á ماسک پشت گوش بيفتد، كه بعض
ل  Eòی از مر�= كه اح 
Iورت و جلوگ كفاره آن بناĴ احتياط واجب يک گوسفند است، مگر در صورت �=

= است، و كفاره ندارد. 
Jعق��6 ابت�ء به آن 2̂شد، كه جا  
؟[استفتاء] آ2
 پوشيدن ماسک Ĵای زن  رمه در  
Iخ 
= است 2 
Jورت جا   صورت �=

                 

 www.leader.irناسك احلج، على املوقع الرمسي االستفتاءات امللحقة مب )١١٠(
  .٣٠٩-٣٠٨املناسك الفارسي: م  )١١١(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )١١٢(
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ل  Eòی از ابت�ء به مر�= كه اح 
Iورت و جلوگ جواب) پوشيدن ماسک Ĵای زن  رمه در صورت �=
= است، و در هر صورت كفاره ندارد. 
Jعق��6 ابت�ء به آن 2̂شد، جا  

  
        ::::    والساعةوالساعةوالساعةوالساعة    والخاتموالخاتموالخاتموالخاتم    والعدساتوالعدساتوالعدساتوالعدسات    النظارةالنظارةالنظارةالنظارة    لبسلبسلبسلبس): ): ): ): ٣٧٣٧٣٧٣٧((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

        العدسات الالصقة حال اإلحرام إذا عدّت زينة بنظر العرف.العدسات الالصقة حال اإلحرام إذا عدّت زينة بنظر العرف.العدسات الالصقة حال اإلحرام إذا عدّت زينة بنظر العرف.العدسات الالصقة حال اإلحرام إذا عدّت زينة بنظر العرف.حيرم استعمال حيرم استعمال حيرم استعمال حيرم استعمال الفياض: الفياض: الفياض: الفياض: 
 للزينة، كان إذا اخلامت لبس له جيوز فال الزينة، املحرم على حيرم    ::::))))١١٣١١٣١١٣١١٣((((صـــادقصـــادقصـــادقصـــادق    الســـيدالســـيدالســـيدالســـيد

 نعم. الترك واألحوط شــــكالٌ،إ ففيه وحنومها، الضــــياع من والتحفظ كالبيع الزينة لغري وأما
  .وحنوه كالعقيق الشرعي لالستحباب: أي لبسه، يستحب

  
        قبل اإلحرام :قبل اإلحرام :قبل اإلحرام :قبل اإلحرام :    التدهينالتدهينالتدهينالتدهين): ): ): ): ٤١٤١٤١٤١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ت آن در كه ها�
  روغن 2̂  خود را بدن احرام، از پيش گر ا ::::))))١١٤١١٤١١٤١١٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
 و عود cچون حرام، عطر2
 Îكه 2̂شد، كرده ما© روغن رفته ب»ر و زعفران عن Eبوی درصور�  E�2̂ در احرام مانده، عطر  = 
Øحرام حال ا 


  در احرام و است؛Iصورت غ = 
Ø2̂  ما© روغن و ا  
Jما© روغن و© .ندارد مان| احرام از پيش ها روغن سا 
  .است مكروه احرام غسل از پس

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

نعم لو كان االدّهان ذكر املعىن السابق كله، مث أحلقه بقوله ( )٢٦٤املسألة يف املناسك العريب (
عليه إزالتها لإلحرام على األحوط  مبادة كثيفة وذات غلظة حبيث تبقٰى إٰىل حني اإلحرام، جيب

        ؟!؟!؟!؟!، فهل يفهم من حذف هذا االحتياط اإلعراض عنه، فهل يفهم من حذف هذا االحتياط اإلعراض عنه، فهل يفهم من حذف هذا االحتياط اإلعراض عنه، فهل يفهم من حذف هذا االحتياط اإلعراض عنه)الوجويب
  
        ::::    للضرورةللضرورةللضرورةللضرورةحال اإلحرام  حال اإلحرام  حال اإلحرام  حال اإلحرام      التدهينالتدهينالتدهينالتدهين): ): ): ): ٤٣٤٣٤٣٤٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

لو دعت احلاجة إىل التدهني بالزيت أو املراهم جاز؛ نعم جيب عليه مهما أمكن  الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
  .املعطرة جتنّب الزيوت والدهون

  
        ::::    الغسلالغسلالغسلالغسل    أوأوأوأو    الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء    أثناءأثناءأثناءأثناء    الشعرالشعرالشعرالشعر    سقوطسقوطسقوطسقوط): ): ): ): ٤٥٤٥٤٥٤٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  ال بأس مبا يسقط من الشعر حال االغتسال أو الوضوء، ولو كانا مستحبني. الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
                 

 .٧٧٣جامع أحكام احلج والعمرة: م  )١١٣(
 .٣٧٧املناسك الفارسي: م  )١١٤(
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        ::::    اللحيةاللحيةاللحيةاللحية    أوأوأوأو    الرأسالرأسالرأسالرأس    بشعربشعربشعربشعر    العبثالعبثالعبثالعبث): ): ): ): ٤٦٤٦٤٦٤٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 (يک مقداری طعام 2̂يد شود، جدا مو�
  آن از و كند �س را Áش 2
   رم ريش گر ا ::::))))١١٥١١٥١١٥١١٥((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
2
  مد يک 2
  مشت دو 2
  مشت  
Iبه آن) غ  
Iبدهد و فق  EI�̂ كفاره لزوم در و 2̂شد مد يک است  Eنيست فر� 

  .ديگر عضو 2̂  2
  كند �س را Áش 2
  ريش 2̂ دست، كه
  

        حال اليقظة :حال اليقظة :حال اليقظة :حال اليقظة :    رأسهرأسهرأسهرأسه    الرجلالرجلالرجلالرجل    تغطيةتغطيةتغطيةتغطية): ): ): ): ٤٨٤٨٤٨٤٨((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 و تلبيه Ĵدارد را پوشش التفات، از پس فوًرا 2̂يد بپوشاند را Á بدون توجه  رم مرد گر ا ::::))))١١٦١١٦١١٦١١٦((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
=  و بگويد Eنه تلبيه های كه است آن احتياط مستحب هرچند است _�=  » لّبيك« يک گف� ار_�  صورت به را ¤£
 .بگويد _مل

  

        ::::    الجوالالجوالالجوالالجوال    أوأوأوأو    الهاتفالهاتفالهاتفالهاتف    بسماعةبسماعةبسماعةبسماعة    أذنهأذنهأذنهأذنه    الرجلالرجلالرجلالرجل    تغطيةتغطيةتغطيةتغطية): ): ): ): ٤٩٤٩٤٩٤٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

م در عينک دستۀ و تلفن مانند گوñ~  2̂  گوش 2
  Á از قسمEw  پوشاندن ::::))))١١٧١١٧١١٧١١٧((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين  از استفاده هن»�
 = 
Øندارد اشياء اش»ل ا.  

  
        ::::    للوضوءللوضوءللوضوءللوضوء    رأسهرأسهرأسهرأسه    مقدممقدممقدممقدم    الرجلالرجلالرجلالرجل    تنشيفتنشيفتنشيفتنشيف): ): ): ): ٥١٥١٥١٥١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 ينشفه فهل الصالة، وقت ضيق مع مبتالً املحرم رأس يكون أن يصادفس:  :)١١٨(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  حينئذٍ؟ التيمم إىل ينتقل أو ويتوضأ مبنديل
 املقدار هذا بتغطية بأس وال ،صبعإ كمقدار به املسح مسمى يتحقق ما جتفيف جيب: ج

  .والعمرة احلج مناسك يف جبوازه صرحنا الذي القربة حبل وضع نظري باملنديل،
  باملنديل؟ وجهها أو رأسه مسح املحرمة أو للمحرم جيوز هل: س
  .حنوه أو إصبع مبقدار إال ا،مطلقً املسح ترك اوجوبً األحوط: ج

                 

 .٤١٧املناسك الفارسي: م  )١١٥(
 .٢٩٩املناسك الفارسي: م  )١١٦(
 .٢٩٢املناسك الفارسي: م  )١١٧(
  .١٠٧مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )١١٨(
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2
  Á روی را حوÁ õ، كردن Ĵای خشک نبايد  رم مرد ::::))))١١٩١١٩١١٩١١٩((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين  Ewاما . دهد قرار آن از قسم
بت كه پوشÁ  2̂  ~y پوشاندن = خشک ندارد؛ مان| نيست 2~ 
ØاĴكردن بنا Á  2̂ õحو  = 
Jخ�ف هرچند است جا 

 .است احتياط استحبا̂� 
  

        ::::الفرشاةالفرشاةالفرشاةالفرشاة    استعمالاستعمالاستعمالاستعمال    أثناءأثناءأثناءأثناء    الدمالدمالدمالدم    خروجخروجخروجخروج): ): ): ): ٦٣٦٣٦٣٦٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 يشمل اجلواز هذا فهل اإلدماء، منه لزم وإن للمحرم االستياك جيوز س: ::::))))١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  نعم يشمل. ج:ج:ج:ج: األسنان؟ تنظيف يف املستعمل الطيب واخليط املتعارفة الفرشاة

  هل جيوز استعمال فرشة األسنان أو االستياك مع العلم خبروج الدم منه؟  س:س:س:س: الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  جيوز ذلك، وال جيب عليه االمتناع. ج:ج:ج:ج:

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

اســـــــتخدام الفرشـــــــاة واملعجون مع العلم خبروج الدم من اللثة، كانت الفتوى (ســـــــابقًا 
  ).مع العلم خبروج الدم منها فال مانع منه حىت وأمّا السواك فاألحوط االجتناب عنه.

  
        ::::    المرآةالمرآةالمرآةالمرآة    فيفيفيفي    النظرالنظرالنظرالنظر    كفارةكفارةكفارةكفارة): ): ): ): ٦٩٦٩٦٩٦٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 ةكفار استحبابًا واألحوط االستغفار، عليه وجب للزينة املرآة يف نظر لو    ::::))))١٢١١٢١١٢١١٢١((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد
  .التلبية جتديد ذلك عند له ويستحب شاة،

 
        ::::    الفسوقالفسوقالفسوقالفسوق    كفارةكفارةكفارةكفارة): ): ): ): ٧١٧١٧١٧١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ى است مستحب و استغفار كند 2̂يد فقط نيست؛ كّفاره فسوق در ::::))))١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين = 
Iا و بدهد كفاره چ 
و گر  .EI�̂ است كند ذ̂�  _�
  

                 

 .٢٩٥املناسك الفارسي: م  )١١٩(
   9647808387857+استفتاء شفهي من عضو مكتب النجف األشرف، وهو موافق الستفتاء عرب الواتساب  )١٢٠(
 .٧٥٥جامع أحكام احلج والعمرة: م  )١٢١(
 .٤٢١املناسك الفارسي: م  )١٢٢(
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        ::::    األظفاراألظفاراألظفاراألظفار    تقليمتقليمتقليمتقليم): ): ): ): ٧٦٧٦٧٦٧٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  ا؟حمرمً أو كان حمالً غريه أظافر ميقّل أن للمحرم جيوز هل:)١٢٣(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
 له حلّ وقد احمرمً كان إذا وكذا ،حمالً الغري ذلك كان إذا غريه ألظافر تقليمه جيوز: ج
  .ذلك غري يف جيوز وال. به معتد بنحو له األظفار إليذاء التقليم
  

        ::::    الحرمالحرمالحرمالحرم    محرماتمحرماتمحرماتمحرمات): ): ): ): ٧٨٧٨٧٨٧٨((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 جىن من على التعزير أو القصاص أو احلد إقامة ::::الثالثالثالثالثالثالثالث: ... احلرم حمرمات    السيستاين:السيستاين:السيستاين:السيستاين:
 وال يبايع وال يكلم وال اجلاين يطعم ال ولكن ، جائزة غري فإا ، إليه جلأ مث احلرم غري يف

  .  جنايته على ويعاقب فيؤخذ منه اخلروج إىل يضطر حىت يؤوى
  .شديدة كراهة كراهته واألظهر ،قول على احلرم لقطة أخذ ::::الرابعالرابعالرابعالرابع

 الشجر قطع حرمة إستثنائات مجلة يف أن كاملناس يف رمتك[استفتاء] ذ:)١٢٤(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
 يف ولو الشخص نفس وغرسه أنبته ما أو مرتله، و الشخص نفس دار ىف نموي ما شيواحلش

وز له جيه ّنأتص بصاحب الدار فقط مبعىن خينئذ هل يؤال هو: أن اجلواز حوالس ه،كمل ريغ
وز جيتص مبن أنبته أم خيا جائز، و هل ضًيب أياملباشرة والتسبتشترط  القطع مباشرة، أم ال

  ا؟ضًيب أيله التسب
  وز إالّ خلصوص من أنبته أو نبت ىف مرتله.جيجواب) ال

  
        ::::    اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    تروكتروكتروكتروك    كفاراتكفاراتكفاراتكفارات): ): ): ): ٧٩٧٩٧٩٧٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  .دارد كفاره حÙ به ̂¤ل فرض در � آن كه ماليدن روغن ::::))))١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
  

        أثناء اإلحرام:أثناء اإلحرام:أثناء اإلحرام:أثناء اإلحرام:    : إزالة بعض الشعر: إزالة بعض الشعر: إزالة بعض الشعر: إزالة بعض الشعرالمسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  لو قصّ املحرم مقدارًا من شعر رأسه، فما مقدار الكفارة؟
  .بشاة ريالتكف اوجوبً فاألحوط نةياملاك أو باملقصّ رأسه شعر املحرم قّصر إذا ::::))))١٢٦١٢٦١٢٦١٢٦((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي

                 

  .١١١مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )١٢٣(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )١٢٤(
 .٤٥٨املناسك الفارسي: م  )١٢٥(
 .F1e1iJdDOOsرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عرب االمييل  )١٢٦(
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كفارة شاة، أو صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني، واألقوى أنه  ::::))))١٢٧١٢٧١٢٧١٢٧((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  خمّير بينها، إال أنّ األحوط كفارة شاة.

  
        تنفير حمام الحرم :تنفير حمام الحرم :تنفير حمام الحرم :تنفير حمام الحرم :: : : :     المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  ما حكم تنفري محام احلرم املكي وإزعاجه؟ 
  ال جيوز.  :)١٢٨(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  
  

                 

  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩مجادى األوىل  ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )١٢٧(
 www.sistani.orgاملوقع الرمسي  )١٢٨(
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  الفصـل العاشر

 ومحلهامصرف الكفارات 

  
        ::::    الكفاراتالكفاراتالكفاراتالكفارات    نحرنحرنحرنحر    أوأوأوأو    ذبحذبحذبحذبح    محلمحلمحلمحل): ): ): ): ٢٢٢٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 يف كفارة الصـــيد عدا ما وغريها التظليل كفارة يذبح أن له وجيوز(        ::::))))١٢٩١٢٩١٢٩١٢٩((((صـــادقصـــادقصـــادقصـــادق    الســـيدالســـيدالســـيدالســـيد
 عليه وجب وما مكة، يف يذحبه نهفإ الكفارة، من العمرة إحرام يف عليه وجب ما)، (وطنه
 عنهم، وكيالً يكون من إىل يبعثـه أو املؤمنني، فقراء على وينفقـه مىن، ففي احلج إحرام يف
 يف الذبح بني ارًّيخم حينئذ فيكون عنهم الوكيل ال و فقري، وجود لعدم ذلك من يتمكن مل نإو

 يف تكون اإف الصـــــــيد كفارةا وأم. املؤمنني فقراء إىل وإعطائه بلده يف الذبح وبني ومىن مكة
  ).حاجًا كان ذاإ مىن ويف ا،معتمرًكان  ذاإ مكة
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هـ. والغريب أن كال املسألتني  ١٤٣٨لعله يوجد تعارض بني هاتني املسألتني يف نفس الطبعة 
  قد خضعتا للتصحيح فيها.

    
                 

 . ٨٤٤ -٨٢٨جامع أحكام احلج والعمرة: م  )١٢٩(
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 الفصـل الحادي عشر

 شــروط الطــواف
  

        ::::    الطوافالطوافالطوافالطواف    أثناءأثناءأثناءأثناء    األصغراألصغراألصغراألصغر    الحدثالحدثالحدثالحدث    طروءطروءطروءطروء): ): ): ): ٤٤٤٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 من الرابع الشـــــوط مليك مل كان فإن الطواف، أثناء يف أحدث إذا        ::::))))١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠((((صـــــادقصـــــادقصـــــادقصـــــادق    الســـــيدالســـــيدالســـــيدالســـــيد
 أكمل قد كان وإن .جديد من يطوف مث يتطهر أي ،الطهارة بعد االستئناف عليه جيب الطواف
 فيه أحدث الذي املوضـــع من امبتدئً الطواف على يبين مث يتطهر أن عليه جيب الرابع الشـــوط
  .باملواالة خيل مل ذاإ الالحق طوافه بقية مع السابق طوافه منه ويصح الطواف، وقطع
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شــرط مع  ســابقًا كان املناط هو جتاوز  نصــف الطواف، واآلن املناط إكمال أربعة أشــواط
  عدم اإلخالل باملواالة.

  

        من آثار بطالن طواف العمرة المفردة :من آثار بطالن طواف العمرة المفردة :من آثار بطالن طواف العمرة المفردة :من آثار بطالن طواف العمرة المفردة :: : : :     المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

الطواف األول لكنها ثناء أحدثت أبنت اعتمرت يف بداية سن البلوغ و س:س:س:س: :)١٣١(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
ما قامت به  أجت وعرفت خطولكن بعد أعوام تزّو ،متت املناسكأو مل خترج للوضوء خجالً

ه يف الشوط الرابع: هل زواجها صحيح؟ ّنأوترجح  ،ي شوط كان احلدثأولكنها ال تتذكر يف 
  وهل عليها كفارة؟ 

تيان وعليها اإل ،إحرامها للعمرة املفردة ـ يف الفرض ـ وعقدها باطل ىهي باقية عل ج:ج:ج:ج:
حني الفراغ من  جتناب تروكات املحرم إىلاكما عليها  ،وجتديد العقد بعد ذلك ،باألعمال

  ر يف مكاا. وتقّص ،عمال جاز هلا االستنابة فيهاولو تعذرت عليها مباشرة األ ،عمالاأل
  

        ن التمام واإلتمام :ن التمام واإلتمام :ن التمام واإلتمام :ن التمام واإلتمام :): نية األعم م): نية األعم م): نية األعم م): نية األعم م٥٥٥٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

= طواف اول و  :)١٣٢(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين 
گر ب� ام ا E>ام و ا E> [استفتاء] درموارد لزوم اتيان به يک طواف به نيت
                 

 . ٨٧١جامع أحكام احلج والعمرة: م  )١٣٠(
 www.sistani.orgاملوقع الرمسي    )١٣١(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )١٣٢(
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د شود حÙ چيست؟ 
از طواف فاص¾ ز2 =>  
از طواِف اول را به جا آورد و بعد طواف  ام كند و بعد <= E> جواب) در موارد فوت موا�ت 2̂يد طواف اول را

از آن  ام و و <= E> از �ايد، مگر در صورت عدم فوت موا�ت كه اتيان به يک طواف به نيت ا را ̂ ددًا اعاده <=
ام _�= است. E>ا  

  

        ::::    الطوافالطوافالطوافالطواف    أثناءأثناءأثناءأثناء    الطهارةالطهارةالطهارةالطهارة    فيفيفيفي    الشكالشكالشكالشك): ): ): ): ٦٦٦٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 واألحوط له، الطهارة جتديد فالالزم الطواف، أثناء يف الطهارة يف شـــك لو أما احلكيم:احلكيم:احلكيم:احلكيم:
  .آخر طواف واستئناف األول الطواف إمتام بني نيته يف مردد تام بطواف اإلتيان اوجوبً
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 الطهارة على بىن انتقاضـها يف وشـك الطهارة بسـبق تيقن ومنقال يف منهاج الصـاحلني (
) لذا فقوله الســــــــابق من لزوم جتديد الطهارة حممول على حالة عدم احلدث يتيقن مل ما

 التقني بسبق الطهارة.
  

        ): تعجيل المستحاضة الطواف وصالته :): تعجيل المستحاضة الطواف وصالته :): تعجيل المستحاضة الطواف وصالته :): تعجيل المستحاضة الطواف وصالته :١١١١١١١١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

إذا كانت املســــتحاضــــة ترجو أو تعلم أن الدم ســــينقطع قبل انقضــــاء الوقت، مثالً (قبل 
 –الوقوف بعرفة يف عمرة التمتع) فهل جيوز هلا يف هذه احلالة العمل بوظيفة املســــــتحاضــــــة 

  واإلتيان بالطواف والصالة وهي مستحاضة ؟ أو يلزمها الصرب واالنتظار ؟ -حسب أقسامها
  : األحوط الصرب واالنتظار لو علمت بأا تكون طاهرة يف آخر الوقت.)١٣٣(مكارممكارممكارممكارم

ک E2  كند صÎ  طواف Ĵای �زم نيست مستحاضه ::::))))١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين  حالت استحاضه cان در بلكه شود £2
=  هرچند كند طواف 3 تواند =  قبل 2̂شد مطم�6 Eره وقت از گذش�t  
2 ، uv ک   .شد خواهد £2

  
        ::::    والطوافوالطوافوالطوافوالطواف    المستحاضةالمستحاضةالمستحاضةالمستحاضة): ): ): ): ١٢١٢١٢١٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

جيب عليها  لو أتت املستحاضة بوظائفها لصلواا اليومّية كصالة الظهر مثالً ::::الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
اإلتيان ا مّرة أخرٰى ألجل الطواف، إن حصـــــــل بينها وبينه فصـــــــل معتدّ به، مثّ تطوف بل 

ا، هذا املعتدّ به أيضًــ  الفصــل ا تكرار وظائف املســتحاضــة ألجل الطواف مع عدماألحوط وجوبً
                 

  هـ. ١٤٣٩مجادى األوىل  ١٦استفتاء خطي خمتوم خبتم املرجع، بتاريخ  )١٣٣(
 .٤٩٩املناسك الفارسي: م  )١٣٤(
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ني وأمّا لو كانت مطمئنّة يف كلتا الصـــــــورت .إذا كانت حتتمل خروج الدم عنها يف هذه الفترة
بعدم خروج الدم منها بعد الصـــــالة اليومّية إٰىل أن تفرغ من الطواف مل يلزمها تكرار وظائف 

   مبا أتٰى به ألجل الصالة. املستحاضة ألجل الطواف، بل تكتفي
إذا مل حيصــل الفصــل املعتدّ به بني طواف املســتحاضــة وركعتيه، جاز هلا اإلتيان بصــالة 

كرار وظائف املستحاضة، ولو ختلّل الفصل املعتد به لزمها دون حاجة إٰىل ت ا منالطواف أيضً 
خروج الدم عنها من بعد الطواف إىل الفراغ  تكرار وظائف املســــتحاضــــة، ما مل تطمئن بعدم

  من صالته.
 جيب مبا تيااإ كفاية يبعد فال الطواف، رادتأ ذاإ املســــتحاضــــة        ::::))))١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥((((صــــادقصــــادقصــــادقصــــادق    الســــيدالســــيدالســــيدالســــيد

 نزل أو وضـــوؤها بطل إذا نعم الطواف، وصـــالة للطواف إعادا عن اخلمس للصـــلوات عليها
 األحوط ىعل القطنة طهرت أو لتدّوب وركعتيه، ف للطوا اواحدً اوضـــــــوءً تتوضـــــــأ عليها الدم

  .حرجيني كانا ذاإ والوضوء الغسل مقام التيمم يقوم املذكورة املوارد مجيع ويف ا،استحبابً
  
        ::::    التمتعالتمتعالتمتعالتمتع    عمرةعمرةعمرةعمرة    وطوافوطوافوطوافوطواف    الحائضالحائضالحائضالحائض): ): ): ): ١٤١٤١٤١٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ب  ٢٨٧در مسأõ : )١٣٦(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين ^ E� مناسک الصورة ا�و© ، كه 3 فرمايند : و بعد الفراغ من ا¡ج ،
كن E> رة ا�فردة اذاt ا 
ãتعل  
گر بعد از فراغ از uv متمكن نيست اما در ماههاى بعد متمكن است ، آ2 ا ا =ãم

گر متمكن بود tرة   Ĵ او �زم است ؟ tرة مفردة Ĵ او �زم است ؟ و E2 چند وقت بعد ا
ايد   .جواب) ب� tره مفرده Ĵ او �زم است و هر وقت متمكن بود 2̂يد اتيان <=

  

        ): وقوع الطواف وصالته في النقاء المتخلل: ): وقوع الطواف وصالته في النقاء المتخلل: ): وقوع الطواف وصالته في النقاء المتخلل: ): وقوع الطواف وصالته في النقاء المتخلل: ١٥١٥١٥١٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

=  در گر ا ::::))))١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
ک روز چند 2
  يک 3 بيند خون زن روزها�
 كه ب� در  كه طوری به شود £2
ک كه روزها�
  در نباشد، خون � 2̂طن  در كه روزها�
  و ديده خون كه روزها�
  نيست؛ هرچند حائض شده £2
ک شده، وسط £2  Ĵ روز ده از � روی  EIنباشد؛ بيش  = 
ØاĴک روز دو و ببيند روز خون سه مث�ً  گر ا بنا  شود £2
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ار دو2̂ره و ک وسط روز دو در و حائض خون دو در مّدت ببيند، خون روز ¤£  تواند غسل3  و 3 2̂شد £2
از و طواف و كند ا را آن <=  .3 كند كفايت و آورد ̂�^

  

        ::::    والمسلوسوالمسلوسوالمسلوسوالمسلوس    المبطونالمبطونالمبطونالمبطون):  ):  ):  ):  ١٩١٩١٩١٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 يطوف والنوم واملين الريح ومتواتر واملبطون املســــــلوس أن الظاهر        ::::))))١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨((((صـــــادقصـــــادقصـــــادقصـــــادق    الســـــيدالســـــيدالســـــيدالســـــيد
 كان فإن -التيمم أي- اضــطرارية بطهارة ولو بنفســه تياناإل ميكنه دام ما يســتنيب وال بنفســه

 وضـــــوءًا يتوضـــــأ أن يكفيه واســـــعة فترة له يكن مل وإن فيها، طاف عذره فيها ينقطع فترة له
 واحد وضــــوء فيهيكف وباســــتمرار متصــــالً كان نإو لصــــالته، واحدًا ووضــــوءًا للطواف واحدًا

 كلما العذر مع التيمم أو الوضــــوءات تعدد اســــتحبابًا األحوط كان وإن ،امعً والصــــالة للطواف
  .احلرج عدم مع طهارته انتقضت

  

        ::::    الطوافالطوافالطوافالطواف    فيفيفيفي    المتنجسالمتنجسالمتنجسالمتنجس    حملحملحملحمل): ): ): ): ٢٢٢٢٢٢٢٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

=  گر ا ::::))))١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
Iچ y ^  .Þ= زند صدمه ای او طواف به و ندارد اش»ل 2̂شد كننده cراه طواف �=
  

        ::::    الدرهمالدرهمالدرهمالدرهم    منمنمنمن    األقلاألقلاألقلاألقل    الدمالدمالدمالدم):  ):  ):  ):  ٢٤٢٤٢٤٢٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

النجاسة اليت يعفى عنها ا يف الطواف الواجب االجتناب عن األحوط استحبابً الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
وجناسة ما  ،ودم األقل من الدرهم من غري الدماء الثالثة ،يف الصالة كدم القروح واجلروح

 ال يستر العورة كاجلورب حٰىت اخلامت .
  

        ::::    والجروحوالجروحوالجروحوالجروح    القروحالقروحالقروحالقروح    دمدمدمدم): ): ): ): ٢٥٢٥٢٥٢٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 إال جناسة، كل عن ولباسه بدنه يطهر أن الطواف يريد من على جيب        ::::))))١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد
 أقل كان إذا الدم مثل املعفو عن حىت الطهارة ااســــتحبابً واألحوط الصــــالة، يف عنها عفي ما
 دم يتجنب أن يســـــتطع مل كأن التجنب عليه شـــــق إذا نعم واجلروح، القروح دم أو درهم، من

  .بطوافه بأس فال واجلروح القروح
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        ::::    الطوافالطوافالطوافالطواف    أثناءأثناءأثناءأثناءأو العلم بها أو العلم بها أو العلم بها أو العلم بها     النجاسةالنجاسةالنجاسةالنجاسة    عروضعروضعروضعروض): ): ): ): ٢٦٢٦٢٦٢٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 األثناء، يف ثوبه أو بدنه على اليت النجاســــة إزالة من يتمكن مل إذا        ::::))))١٤١١٤١١٤١١٤١((((صــــادقصــــادقصــــادقصــــادق    الســــيدالســــيدالســــيدالســــيد
 مل إذا فإنه ذلك ملكأ قد كان إذا أما أشـــــواط، أربعة مليك مل إذا الطواف ويســـــتأنف يتطهر
  .الطهارة بعد طوافه يتم باملواالة خيل

Väéfßi< <

  كانت الضابطة سابقًا إكمال ثالثة أشواط ونصف.
 لكنهرجله  الطواف يف [استفتاء] شخص رأى الدم ىف الشوط السادس يف:)١٤٢(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين

 من اإلنتهاء بعد رأى وإذا ؟حكمه فما اخلامس أو الرابع الشوط يف كان إمّا الدم حدوث أنّ علمي
  ؟احلكم هو فما ثوبه يف الدم منا ئًيش األعمال

ة األعمّ من يد طوافه بنيعيعلمه و نيطّهر حيالفرض األوّل فاألحوط أن  جواب) أمّا يف
  تصحّ أعماله. الفرض الثاين ويف ،التمام واإلمتام

ى  
Iتقص 
است خبثيه در لباس احرام 2
 بدن ديده، و© به ̂¤ت ̂¤ل قصورى 2 ^ = طواف �= 
[استفتاء] در ب�
از طواف را � خوانده است، حÙ چيست؟ ام داده و <= ^ 
 نكرده و طواف را ا�=Iتطه  

 Ĵايد.جواب) بنا از و اtال مرّتبه را اعاده <=   احتياط واجب، طواف و <=
  

        : : : :     الطوافالطوافالطوافالطواف    فيفيفيفي    المرأةالمرأةالمرأةالمرأة    حجابحجابحجابحجاب): ): ): ): ٣١٣١٣١٣١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ن عدم لبس اجلواريب للنساء عند طواف احلج أهل صحيح ما يقال  س:س:س:س: :السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين 
  و طواف احلج للنساء ؟ أثناء الطواف الواجب أخرى جيب نزع اجلوراب أبعبارة  وأ جائز
  .)١٤٣(نيبجة ستر القدمني عن األأوجيب على املر ،بل ال جيوز ذلك ،صحيحغري  ج:ج:ج:ج:
امرأة أجرت عملية حلواجبها (التاتو) وهو مصداق للزينة، فهل جيب عليها ستره حال  س:س:س:س:

  الطواف؟ وهل يضر بطوافها حال الستر؟
بسمه تعاىل، وجوب ستر (التاتو) من جهة احتمال كونه مصداقًا للزينة املحظورة مبين  ج:ج:ج:ج:

على االحتياط، وميكن العمل باالحتياط يف حال الطواف بستر الوجه من خالل إسدال الثوب 
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  .)١٤٤(على الوجه دون ما حيرم يف حال اإلحرام كالقناع
جيب من حيث كوا مبرأى الرجال ال يعترب ستر القدمني يف صحة الطواف، نعم : : : : الفياضالفياضالفياضالفياض

        األجانب.
  

        ::::    المتنقبةالمتنقبةالمتنقبةالمتنقبة    طوافطوافطوافطواف): ): ): ): ٣٢٣٢٣٢٣٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ذكرمت أنّ األحوط لزومًا للمرأة أن ال تســـتر وجهها بالنقاب أو حنوه س:  ::::))))١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥((((الســيســتاينالســيســتاينالســيســتاينالســيســتاين
أثناء الطواف، فما حكم من قامت بذلك جهالً أو نســـــــيانًا؟ وهل خيتلف احلكم بني الطواف 

  الواجب والطواف املستحب؟
ال يبطــل مع اجلهــل القصـــــــوري والنســـــــيــان، وال فرق يف ذلــك بني الطواف الواجــب ج: 

  واملستحب.

s
  
  

                 

  هـ . ١٤٣٩/ شهر رمضان/  ٢٨استفتاء خمتوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )١٤٤(
  هـ . ١٤٣٨/ مجادى األوىل /  ٤استفتاء خمتوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )١٤٥(
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 الفصـل الثـاني عشر

 واجبـات الطــواف
  

        ): لو ابتدأ بالركن اليماني أو ختم به :): لو ابتدأ بالركن اليماني أو ختم به :): لو ابتدأ بالركن اليماني أو ختم به :): لو ابتدأ بالركن اليماني أو ختم به :٣٣٣٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ا�=  ركن از مث�ً - ̂!را�6سود از قبل را كy طواف گر ا ::::))))١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
وع -< ~Á ۀc ،2̂طل طوافش كند 
2
  غفلت خاطر 2
 به 2̂شد tد و ع" روی از خواه است؛  = Eندانس� õمسأ  
. ركن ̂!را�6سود تشخيص در اشتباه 2

 = 
وع را طواف -در كعبه مقابل از مث�ً - ̂!را�6سود از بعد گر ا cچن� ~Á ،ۀ كندc است 2̂طل طوافش. 
  

        ::::    الطوافالطوافالطوافالطواف    أثناءأثناءأثناءأثناء    الكتفالكتفالكتفالكتف    انحرافانحرافانحرافانحراف): ): ): ): ٤٤٤٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 ولو بظهره، اســتدبره أو بوجهه اســتقبله أو ميينه عن البيت جعل إذا        ::::))))١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧((((صــادقصــادقصــادقصــادق    الســيدالســيدالســيدالســيد
 ،نعم. بأس فال عدمه ومع ان،إلمكا مع التدارك عليه وجب ا،ســـــــهوً أو اعمدً واحدة خبطوة
عد كال عدم اليب  نتيجة وذلك البيت جتاه األيســـــــر منكبه يكن فلم قليالً احنرف إذا اإلشـــــــ

  .واخلطوتني كاخلطوة الزحام،
  

        ): كيفية  تدارك الخلل في الطواف :  ): كيفية  تدارك الخلل في الطواف :  ): كيفية  تدارك الخلل في الطواف :  ): كيفية  تدارك الخلل في الطواف :  ١١١١١١١١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

إىل حمل املخالفة وتدارك ما فاته من الشــــوط أو عليه تدارك ما فاته بالرجوع   الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
بعضـــه. فإن مل ميكن ألغى الشـــوط الذي هو فيه واســـتأنفه من جديد ولو باملشـــي من غري نية 

  املخالفة مث إكمال الشوط، أو ميشي إىل احلجر األسود ويستأنف الشوط.الطواف إىل موضع 
  

        ::::×إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم    مقاممقاممقاممقام    منمنمنمن    أبعدأبعدأبعدأبعد    الطوافالطوافالطوافالطواف): ): ): ): ١٣١٣١٣١٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ايط در كه ای منطقه مطاف يعw=  اص�  دودۀ ::::))))١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ~Á ود، آن در 3 توان عادی  در طواف <=
ام E> فاص¾6  مقدار به كعبه اطراف  = 

  و كعبه ب�ÖاهĴ١٢ حدودا- �مقام ا  EIايط در و است -م ~Á ،طواف عادی 
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=  در و است 2̂طل دورEJ  در فاص¾ 
Øت ا¤̂  Eفر�  = 
=  و و t  uvره طواف ب� 
=  cچن� 
 مستحب و واجب طواف ب�
   .نيست

3 در اما 
م مانند-سال از ا2 
 طواف و روĴوست l̂عيت ازدحام 2̂  مقام كه  دودۀ -رمضان و uv  شلوغ ا2
=  دوده در كردن 
Øای روز و شب در اĴ فاص¾6  در دارد، طواف شديد مشقت مردم معمول  EJيح دورo ،است 

ص Ĵای هرچند = ن نيست �زم و 2̂شد نداشته مشقت  دوده، در كردن او طواف �~  متصل به طواف كنند_�
ديک  دودۀ به را خودش 2
  2̂شد = =J شود ' �ا&عيل ̂!ر در طرف طواف ( دودۀ .كند =Þ ون از بلكه 
Iب 
 .كعبه) از نه 3 گردد ̂!ر  اسبه ديوار

  ): أوقات غسيل المطاف :١( فرع

ن يقفون حول الكعبة املشرفة آخذيأحيانا عمّال نظافة املسجد احلرام  س:س:س:س: ::::))))١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
رجوا خي وسّعون هذه الدائرة حىتيشكلون دائرة حول الكعبة وبعد ذلك يد بعض ويبعضهم 
 كفي يف صدق الضرورة حىتي من املطاف، هل هذا النوع من اخلروج من املطاف نيالطائف

نتهي التنظيف؟ وإذا كان بعض يه االنتظار حىت يا خارج املطاف أو جيب علحًيكون طوافه صحي
  ه الضرورة وقاموا بالطواف فما هو واجبهم؟يصدق عليالناس يعتقدون أن هذا 

املطاف املحدّد فيجب عليه أن يصرب ويطوف داخل إذا كان من املمكن أن يطوف داخل  ج:ج:ج:ج:
زدحام لكن يف أوقات اال .املطاف يصح الطواف خارج حدّ  ويف هذه احلالة ال ،املطاف املحدّد

(مثل أيام احلج وشهر رمضان) اليت يكون الطواف داخل املطاف املحدّد يف الليل والنهار مع 
  .ال يلزم مراعاة حدود املطاف ،مشقة شديدة
éfßiéfßiéfßiéfßiVäVäVäVä< << << << <

) لو استلزم الطواف داخل احلّد ٤١٩املسألة (هذه الفتوى تأكيد للمذكور يف املناسك (
مواقع اخللوة، يصحّ الطواف  ياملذكور احلرج علٰى نوع احلجّاج ولو مع تأخري الطواف وحتّر

   ).خارجه ولو ملن يتمكّن من الطواف داخل احلدّ
) ال جيوز الطواف خارج احلدّ ٤١٧ورمبا يفهم شيء من التعارض مع قوله ((املسألة 
بل الواجب يف حقه حينئذٍ  -مثالً -املذكور، حٰىت ولو عجز عن الطواف ضمنه بسبب الزحام
ن تعذر ولو إباالستعانة بغريه؛ نعم  تأخري الطواف اٰىل زمان ميكنه فيه الطواف ضمنه، ولو
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ا ا أن يطوف هو أيضًحبابًبالتأخري استناب من يطوف عنه ضمن احلدّ املذكور، و األحوط است
  ا جيزيه الطواف خارج احلدّ املذكور).ولو مل يسعه االستنابة أيضً ،خارجه

  
        الطواف من الطوابق المتعددة:الطواف من الطوابق المتعددة:الطواف من الطوابق المتعددة:الطواف من الطوابق المتعددة:    المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

بعد التوسعة اجلديدة يف املسجد احلرام وإزالة املجسّر، فتح املطاف  س:س:س:س: ::::))))١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
للطواف والعربات. فهل جيزي فيه الطواف اختيارًا اجلديد املتصل باملسجد، وله أكثر من طابق 

  أو للعربات للعجزة فقط؟ علمًا أنه منع من الطواف يف العربة يف داخل املطاف األرضي.
وما حكم صالة الطواف عليه؟ وفقكم اهللا لكل خري، سائلني اهللا أن يسدد خطاكم 

  وحيفظكم.
على جدار سطح الكعبة. وال جيزي جيوز الطواف يف كل مطاف يكون أقلّ ارتفاعًا من أ ج:ج:ج:ج:

فيما كان أعلى من جدارها ولو اضطرارًا. وأما الصالة يف املطاف اجلديد فال جيزي مع التمكن 
من الصالة خلف املقام يف األرضي، وجيزي مع عدم التمكن منه على تفصيل مذكور يف املناسك 

  ).٣٢٦قبل مسألة (
ت اĴاه ̂!اج 3 2
 آ  ::::))))١٥١١٥١١٥١١٥١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
 توانند در خارج از  دوده مقام ح�=Ö الس�م ن هيعل = 
I  طواف

ا 
 طواف در ن ند؟ي<=Ö طبقه كه اخ 
Iاحداث شده، چطور؟ ا  
واهند در  دوده طواف كنند ا م2
 در ا -۱ گر cه ̂!اج ̂�= = شلوغ uv كه ا 
Ø امر ام»ن پذ 
J ستين  
2̂ مشقت  2

تواند در فاص¾ دورEJ طواف كند هر  3 طواف در  دوده 2̂شد، بلكه حا̂(  ستيcراه است، �زم ن ديشد
  مشقت نداشته 2̂شد. یو  یچند طواف در  دوده Ĵا


 شلوغ cان طور كه گفته شد طواف در ن م2
 در ا -۲Ö ن EJ�2̂ از  ندارد، و© اش»© ستيطبقه كه از كعبه =>

 خوانده شود كه مقام اĴاه �
 جا  ديطواف 2̂ Ö ب = 
ازگزار و كعبه 2̂شد. � =>  

  
        ::::    الحرامالحرامالحرامالحرام    المسجدالمسجدالمسجدالمسجد    سطحسطحسطحسطح    فيفيفيفي    والمسنينوالمسنينوالمسنينوالمسنين    المعلولينالمعلولينالمعلولينالمعلولين    طوافطوافطوافطواف): ): ): ): ١٥١٥١٥١٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ا شـــــروط صـــــحة الطواف ومنها احلدّ الواجب عليه ابتداءً أن يطاف به مراعيً :الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
أنّ أصـــــــحاب املحامل اليوم يطوفون بالعجزة خارج  املذكور، فإن أمكنه ذلك لزمه ولكن حيث

                 

  هـ . ١٤٣٧/ ذ ق /  ١٨استفتاء خمتوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )١٥٠(
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أحدٌ  كأن حيمله-ن أمكنه أن يطاف به داخل احلدّ املذكور بوســـــيلة أخرٰى إفحينئذٍ ف ،املطاف
ا يف حقه أن واألحوط اســـــــتحبابً ،وإال جتب عليه االســـــــتنابة للطواف ،لزمه ذلك -علٰى كتفه

  .)١٥٢(ايطاف به خارج املطاف أيضً
  
        ): العجز عن إكمال األشواط إلى نهاية الوقت :): العجز عن إكمال األشواط إلى نهاية الوقت :): العجز عن إكمال األشواط إلى نهاية الوقت :): العجز عن إكمال األشواط إلى نهاية الوقت :١٨١٨١٨١٨((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ری به ̂¤ت طواف، اثنای در كه كy ::::))))١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
òاز قبل گر ا شده، عاجز طواف ادامه از ب  = Eگذش� 
ارم، دور از نيمۀ وده، قطع را طواف ¤£ ه <= £ 
  از چنا�=� ام توا2= ^ اميد طواف Ĵ ا�=  كند صÎ  روز دو ي� است؛ 2=

گر يب طوافش نشد Ĵ  خوب ا د؛ 2= 
Iاز صورت هر در بگ واند بتواند خودش گر ا را طواف <= يب ا� و ̂�= د 2= 
Iبگ. 
ار از بعد گر ا و 
 عر�=  بدون 2̂يد كرده، قطع را طواف دور ¤£Iخ 6 E2 ایĴ يب طوافش ت+يل د 2= 
Iكفايت و بگ 

يب گر ا و 3 كند =  در 2= Eگرف�  
Iخ 6 E2 استحبا̂�  احتياط هرچند اعاده كند اول از 2̂يد و است 2̂طل طوافش شد 
ام در E>ارم دور نيمه از بعد طواف قطع گر ا است، و اعاده و ا ارم ت+يل از قبل و ¤£  احتياط، بناĴ  بوده، دور ¤£


  بدونIخ 6 E2  =ای عر�Ĵ ام E>يب ا د طواف 2= 
Iيبش نكرد، پيدا ̂�بودی گر ا و- خودش بعًدا و بگ  را طواف � -2=
=  در و كند اعاده 
Øصورت ا  = 
Iيب در گر ا ن =2  
Iخ 6 E2 = Eكند اعاده اّول از 2̂يد و است 2̂طل طوافش شد گرف� 

ام در استحبا̂�  هرچند احتياط E>است اعاده و ا.  
  

        ): مدى سعة الوقت ألداء النائب :): مدى سعة الوقت ألداء النائب :): مدى سعة الوقت ألداء النائب :): مدى سعة الوقت ألداء النائب :٢٢٢٢٢٢٢٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

يّؤخر ن أهل جيوز للنائب يف طواف عمرة التمتع أو طواف احلج  س:س:س:س:        ::::))))١٥٤١٥٤١٥٤١٥٤((((صـــادقصـــادقصـــادقصـــادق    الســـيدالســـيدالســـيدالســـيد
  جيوز يف فرض السؤال. ج:ج:ج:ج: موسم احلج؟ الطواف إىل بعد

  
        ::::    األعذاراألعذاراألعذاراألعذار    لبعضلبعضلبعضلبعض    الواجبالواجبالواجبالواجب    الطوافالطوافالطوافالطواف    قطعقطعقطعقطع): ): ): ): ٢٤٢٤٢٤٢٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 أو كاالســتراحة اخلروج إىل االحتياج صــورة يف الطواف من خرج إذا        ::::))))١٥٥١٥٥١٥٥١٥٥((((صــادقصــادقصــادقصــادق    الســيدالســيدالســيدالســيد
 ومل الرابع الشــــوط ملأك إن طوافه ويتم يبين أن فالالزم وحنوه ملرض أو املومن حاجة قضــــاء
  .استأنف وإال املواالة، ختتل

                 

  .٥٣٩انظر أيضًا املناسك الفارسي: م  )١٥٢(
 .٥٨١املناسك الفارسي: م  )١٥٣(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )١٥٤(
 .٩٥٢أحكام احلج والعمرة: م  جامع )١٥٥(
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        ::::    جماعةجماعةجماعةجماعة    للصالةللصالةللصالةللصالة    الطوافالطوافالطوافالطواف    قطعقطعقطعقطع): ): ): ): ٢٦٢٦٢٦٢٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 فهل الواحد، الطواف أشواط بني احلرم يف اجلماعة ةالص فصلت إذا ::::سسسس :)١٥٦(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  أوال؟ الطواف يف املواالة على للمحافظة اجلماعة صالة يف االشتراك يلزم
 الطواف نصف إكمال قبل املسجد من خرج لو نعم. اجلماعة صالة يف االشتراك جيب ال ::::جججج
  .إكماله جيزيه وال ،الطواف استئناف عليه كان

أثناء الطواف، قد تقام صالة اجلماعة يف املسجد احلرام، فما حكم  س:س:س:س:: : : : ))))١٥٧١٥٧١٥٧١٥٧((((الفياضالفياضالفياضالفياض
إقامة الصالة تستغرق يف بعض األحيان نصف ساعة، وقد جيرب بعض  هذا الطواف ال سيما أنّ 

  الطائفني (السيّما النساء) على اخلروج من املطاف أثناء ذلك؟ 
ال يضر هذا املقدار من الفصل واخلروج من املطاف شريطة أن يستانف الطواف من  ج:ج:ج:ج:

        مكان القطع بعد الصالة. 
از به رسيدن ̂¤ت طواف كردن قطع ::::))))١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين از l̂اعت هرچند- l̂اعت <= =  اهل <=  درک 2
  -تس�=

از وقت فضيلت از نشدن فوت به ̂¤ت 2
  واجب، <= => ، EJو  = 
Jكه جا هر را از طواف و است مستحب بلكه جا 
از از بعد كرده قطع ار از گرچه قبل. دهد ادامه cان جا از <= 2
  2̂شد شده خارج مطاف از 2
  2̂شد دور ¤£ 

=  موا�ت 
2
  مطاف نظافت مانند- موانع خار̂(  خاطر به گر (ا .2̂شد رفته از ب�  
� £2Ĵ اعت صفوفl̂  Eدر صور� 
از در كه كت l̂اعت <= ~Á از طواف موا�ت كه ای گونه به قطع كند را واجب طواف -نكند  = 
 طواف 2̂يد Ĵود ب�
د؛ از را 
Iبگ Á ابتدا كه است آن مستحب احتياط البته  = 
Øاز و كند را ت+يل طواف ا واند � را آن <=  سپس ̂�=

  .كند) اعاده را طواف
  

        تعويل على إحصاء الغير :تعويل على إحصاء الغير :تعويل على إحصاء الغير :تعويل على إحصاء الغير :الالالال): ): ): ): ٢٩٢٩٢٩٢٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

   والسعي؟ الطواف أشواط إحصاء يف ريالغ على التعويل يصح هل س:س:س:س: ::::))))١٥٩١٥٩١٥٩١٥٩((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  .منه المانع قوله، من نانئاالطم له حصل لو ج:ج:ج:ج:

                 

  .١٧٤مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )١٥٦(
  http://alfayadh.orgاملوقع الرمسي  )١٥٧(
 .٥٨٢ -٥٧٨املناسك الفارسي: م  )١٥٨(
 .F1e1iJdDOOsرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عرب االمييل  )١٥٩(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٧٩[ 
 

ن مل إأن يعتمد علٰى غريه يف ضبط عدد األشواط، و والساعي جيوز للطائف الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
 حيصل له االطمئنان بعدِّه وضبطه.

  

        ): فروع وصور في الشكوك :): فروع وصور في الشكوك :): فروع وصور في الشكوك :): فروع وصور في الشكوك :٣٥٣٥٣٥٣٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

طائف شكّ يف صحة خطواته السابقة قبل الفراغ من نفس الشوط فما  س:س:س:س:    :)١٦٠(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
        حيكم بصحة خطواته السابقة. ج:ج:ج:ج:حكمه؟ 

ّوى :)١٦١(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين EJ 3 تواند 
[استفتاء] آ2
 به ̂ رد شک در اشواط طواف ، طواف 2̂طل 3 شود 2
ّوى كند. كند ؟ EJ شود بلكه 3 تواند =Þ جواب) به ̂ رد شک طواف 2̂طل  

=  گر ا البته است؛ 2̂طل طوافش كند، شک دورها عدد طواف در اثنای در گر ا ::::))))١٦٢١٦٢١٦٢١٦٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين مطم�6
ه اطمينان 3 كند، پيدا اطمينان دورها عدد به ادامه در 2̂شد £  .است oيح طوافش شود، حاصل چنا�=

  

        ::::    الواحدالواحدالواحدالواحد    الشوطالشوطالشوطالشوط    عنعنعنعن    اليداليداليداليد    رفعرفعرفعرفع): ): ): ): ٣٧٣٧٣٧٣٧((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

{ در شوط سوم فكر  :)١٦٣(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين = ا�= ̂!ر ا�6سود است، و شوط [استفتاء] �~ 
كرده است، ركن <
= شوط دست 3Ĵ دارد و بنا 3 گذارد كه  
Øميده اشتباه كرده است. از ا ام شده بعد كه به ̂!ر رسيده �= E> سوم

= شوط از ̂!ر ا�6سود شوط سوم او 2̂شد، و آن مقدارى كه قبً� اتيان كرده است لغو 2̂شد، حÙ چيست؟ 
Øا  
گر اعتقاد به ام وظيفه طواف را استيناف كرده  جواب) ا ^ = طواف داشته و 2
 به قصد ا�= Eگرف� Á جواز از

گر وقت E�2̂ است 2̂يد طواف و اtال  = صورت ا 
Øا 
Iگرچه خطاى در تطبيق كند، در غ است oيح است ا
گر وقت E�2̂ نيست، در صور�E كه جاهل قا� بوده طوافش oيح  ام دهد، و ا ^ تبه Ĵ آن را دو2̂ره ا�= EIاست، م

  و در جاهل مق� oت طوافش  ل اش»ل است.
  

  

  

  

                 

  هـ . ١٤٣٩شوال /  /٧استفتاء خمتوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )١٦٠(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )١٦١(
  .٥٨٥املناسك الفارسي: م  )١٦٢(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )١٦٣(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٨٠[ 
 

        ): تيقن الخلل في شوط سابق :): تيقن الخلل في شوط سابق :): تيقن الخلل في شوط سابق :): تيقن الخلل في شوط سابق :٣٩٣٩٣٩٣٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 )أمتار مخسة( طاف أنه جزم اخلامس الشوط يف طوافه أثناء شخص س:س:س:س: :)١٦٤(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  حكمه؟ فما ،اختيار بدون الثالث الشوط من أمتار ومخسة ،األول الشوط من

 .االحتياط بنية بشوطني يأيت ::::جججج
  

        ::::    نفسنفسنفسنفسالالالال    عنعنعنعن    الطوافالطوافالطوافالطواف    قبلقبلقبلقبل    نيابةنيابةنيابةنيابة    الطوافالطوافالطوافالطواف):  ):  ):  ):  ٤٠٤٠٤٠٤٠((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  :تغيري مصدر الفتوى، وزيادة يف وضوح العبارة
 الطواف يطوف نأ احلج يف مأ العمرة يف ســــــواءً للمحرم بأس ال(    ::::))))١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥((((صــــــادقصــــــادقصــــــادقصــــــادق    الســــــيدالســــــيدالســــــيدالســــــيد

 أو العمرة من الفراغ بعد ما إىلكه تر اســـــــتحبابًا األحوط نعم غريه، عن أو لنفســـــــه الواجب
 عن الفراغ بعد الإ غريه عن وال لنفســه ةبعمر يأيت نأ  الظاهر ىعل  للنائب جيوز ال)، (احلج
 بعد ذلك له فيجوز غريه عن أو لنفســــه الطواف وأما عنه، للمنوب واحلج العمرة عمالأ مجيع
  ).احلج أعمال من يفرغ مل وإن عنه املنوب عمرة من الفراغ
  

        ي :ي :ي :ي :سعسعسعسعالالالال    قبلقبلقبلقبل    نيابةنيابةنيابةنيابة    الطوافالطوافالطوافالطواف):  ):  ):  ):  ٤١٤١٤١٤١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  ما حكم الطواف نيابة عن الغري، قبل أن يسعى عن نفسه؟
  ال مانع من ذلك. ::::))))١٦٦١٦٦١٦٦١٦٦((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  

        الطواف الواجب :الطواف الواجب :الطواف الواجب :الطواف الواجب :    قبلقبلقبلقبلالمندوب المندوب المندوب المندوب     الطوافالطوافالطوافالطواف):  ):  ):  ):  ٤٢٤٢٤٢٤٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

بالطواف الواجب  س:س:س:س: ::::))))١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي نه  يا بة قبل إت يا هل يصـــــــح الطواف املندوب أو الن
  .فيه إشكال ال ج:ج:ج:ج: لنفسه؟

  هل جيوز الطواف مستحبًا قبل الطواف الواجب يف عمرة التمتع أو احلج؟ س:س:س:س: الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:

                 

  .١٦٥مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )١٦٤(
 .٣١٧ -٤٩٩جامع أحكام احلج والعمرة: م  )١٦٥(
  هـ . ١٤٣٨/ مجادى األوىل /  ٤استفتاء خمتوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )١٦٦(
 .K0UqA0oTuQIرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عرب االمييل  )١٦٧(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٨١[ 
 

عد اإلحرام حلج  ج:ج:ج:ج: ًا ب مانع منه. ولكن ال جيوز على األحوط الطواف مســـــــتحب جيوز وال 
  التمتع.

يد يدالســـــــ يدالســـــــ يدالســـــــ جيوز الطواف املندوب قبل الطواف الواجب، وإن كان األحوط         ::::))))١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨((((صـــــــادقصـــــــادقصـــــــادقصـــــــادق    الســـــــ
  استحبابًا تركه. 
تع tرۀ طواف كه كy( ::::))))١٦٩١٦٩١٦٩١٦٩((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين E>  
تع uv  نساء طواف 2 E> 0دۀ Ĵ خواه- اوست  uv رۀ وt واجب او 

ام مستحŵ  طواف Þ= تواند -مستحب 2
  2̂شد ^ ا طواف گر ا اما دهد؛ ا�= 2
  tره به آورد مستحب ̂�^  uv ر =� 
ام طواف)، (Þ= زند ^ 2
  مفرده tرۀ اثنای در مستحب ا�=  uv يح افرادo 6  است، هرچندJره طواف هنوز زاt  
2 

 uv ام را ^  .)2̂شد نداده ا�=
  

        ::::السعيالسعيالسعيالسعي    قبلقبلقبلقبل    المندوبالمندوبالمندوبالمندوب    الطوافالطوافالطوافالطواف):  ):  ):  ):  ٤٣٤٣٤٣٤٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

) ما نصّه (هل جيوز الفصل بني ٢١٣قد ورد يف ملحق مناسك احلج (ص ::::))))١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
الطواف والسعي بطواف مستحب؟ اجلواب: األحوط وجوبًا تركه للمعتمر سواءً عمرة التمتع 

  والسؤال هو :والعمرة املفردة) 
  به احتياطًا؟ يأيتهل يشمل احلكم املذكور الطواف الذي  -١
  هل يشمل احلكم طواف احلج؟ -٢

  اجلواب:
  ال، بل خيتص بالطواف املستحب. -١
  ال. -٢
  
        ::::): الطواف أقل من سبعة أشواط  استحبابًا): الطواف أقل من سبعة أشواط  استحبابًا): الطواف أقل من سبعة أشواط  استحبابًا): الطواف أقل من سبعة أشواط  استحبابًا٤٤٤٤٤٤٤٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ا إىل اللّٰه متقّربًالطواف املستحب، هو الطواف سبعة أشواط حول البيت  الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
  فليس مبستحب. ،حول الكعبة أقل من السبعة أو أكثر منها سبحانه وتعاىل، وأما السري

  
  

                 

 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )١٦٨(
 .٦٢٩ -٦٢٨املناسك الفارسي: م )١٦٩(
  هـ . ١٤٣٨ربيع اآلخر/  /١استفتاء خمتوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )١٧٠(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٨٢[ 
 

        ): النيابة في الطواف المندوب :): النيابة في الطواف المندوب :): النيابة في الطواف المندوب :): النيابة في الطواف المندوب :٤٥٤٥٤٥٤٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

تصح العمرة عن الغري وإن كان موجودًا يف مكة متمكنًا من العمرة، وكذلك الفياض: الفياض: الفياض: الفياض: 
        .اليشترط يف الطواف عنه عدم قدرته عليه

  
        ): تشكيل حلقات للطواف :): تشكيل حلقات للطواف :): تشكيل حلقات للطواف :): تشكيل حلقات للطواف :٤٦٤٦٤٦٤٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

س: ما حكم تشــــــكيل حلقة بشــــــرية أثناء الطواف حبيث جيمع بعض النســــــاء  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
الضـــــــعفاء داخل احللقة، علمًا أن هذه احللقات البشـــــــرية قد تؤذي بقية الطائفني، وتربك 

  طوافهم؟
  ج: إذا كانت تؤذي الطائفني، فال جتوز.

  
        الحائض إلى االستنابة:الحائض إلى االستنابة:الحائض إلى االستنابة:الحائض إلى االستنابة:مبادرة مبادرة مبادرة مبادرة المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

 مكة، يف وجودها فترة خالل تطهر ال أا تعلم اليت للحائض جيوز هل س:س:س:س:: )١٧١(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
 ويقوم والتقصري بالسعي تقوم مث والركعتني الطواف ألداء األول اليوم منذ النائب يبادر أن

  مكة؟ من خروجها وقت آخر حىت االنتظار الواجب أم وركعتيه، النساء بطواف النائب
. املباشرة من التمكن وعدم احليض باستمرار العلم مع والصالة للطواف املبادرة للنائب ج:ج:ج:ج:
 مباشرة ولزمها النيابة مشروعية عدم انكشف املباشرة على وقدرا طهرها صادف لو لكن

 عليها وجب وركعتيه الطواف يف االستنابة بعد قصرت أو سعت قد كانت ولو بنفسها األعمال
  .إعادما

  
        : الطواف المندوب أثناء االزدحام:: الطواف المندوب أثناء االزدحام:: الطواف المندوب أثناء االزدحام:: الطواف المندوب أثناء االزدحام:    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 يوجب ما الذروة، إىل االزدحام وصول فترة يف احلرام املسجد يف مستحبّ  بطواف يأيت من
 الوقت توفّر مع اخصوصً إشكال؟ طوافه يف هل الواجب، الطواف يؤدّون الذين احلجّاج إزعاج
 .آخر زمان يف املستحبّ للطواف الكايف

 أثناء املستحبّ بالطواف يأيت ال أن األحوط بل األفضل، ولكن فيه، إشكال ال ::::))))١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  .االزدحام

                 

  .٦٨مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )١٧١(
 www.leader.irاحلج، على املوقع الرمسي  االستفتاءات امللحقة مبناسك )١٧٢(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٨٣[ 
 

 الفصـل الثـالث عشر

 مستحبات الطواف ومكروهاته

  
        ::::    ): الغسل للطواف): الغسل للطواف): الغسل للطواف): الغسل للطواف٣٣٣٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  هناك ثالثة أغسال مستحبة يف خصوص مسجد احلرام: ::::))))١٧٣١٧٣١٧٣١٧٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
  . غسل دخول الكعبة املشرفة. ٣. غسل الطواف ٢. غسل زيارة الكعبة املشرفة ١ 

كون له حظ يع سيشخص واغتسل مرة بنية اجلم ىوإذا اجتمعت أغسال مستحبة متعددة عل
  ع األغسال.يمن ثواب مج
  نعم. ج:ج:ج:ج:هل من األغسال املستحبة، غسل للطواف؟  س:س:س:س:        ::::))))١٧٤١٧٤١٧٤١٧٤((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد
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 الفصـل الرابع عشر

 صــالة الطــواف
  

        ::::    الطوافالطوافالطوافالطواف    صالةصالةصالةصالة    إلىإلىإلىإلى    المبادرةالمبادرةالمبادرةالمبادرة): ): ): ): ١١١١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

يغتفر الفصل غري الطويل بني الطواف وصالة الطواف للمستحاضة (((( :)١٧٥(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
توضأت ليه لتجديد غسلها أو وضوئها املطلوب منها. وأما اذا اغتسلت أو إباملقدار الذي تضطر 

ا منه قبل وختلل فصل طويل بينه وبني الطواف أو الصالة فعليها أن تتيمم يف املسجد أو قريبً
أن تطوف أو تصلي. وتيممها إما بدل الغسل وإما بدل الوضوء حسب اختالف وظيفتها كما تقدم 

  .)اآنفً
 ١٥قرب ـ واملطاف مزدحم ـ واستغرق حبثي لو خرجت يف الطواف وأخذت أحبث عن األس:س:س:س:

  دقيقة ـ مث صليتُ ـ ما حكم صاليت؟
فصالته  ،كثرأال باالنتظار كذلك أو إا منه ذا كان ال حيصل على مكان خلف املقام قريبً إ ج:ج:ج:ج:

  صحيحة. 
 يصح فهل وصالته، الطواف بني احلرم يف اجلماعة صالة فصلت إذا ::::سسسس    :)١٧٦(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم

 وال ذلك له جيوز ال أو القرآن وقراءة والفريضة كالنافلة آخر عبادي بعمل يقوم أن للشخص
  املذكور؟ العمل يصح
  .املذكور العمل يصح ::::جججج

جيوز الفصل بني الطواف وصالته بفترة زمنية ال ختلّ باملواالة العرفية املعتربة     ::::الفياضالفياضالفياضالفياض
بينهما، وال فرق يف ذلك بني أن يكون الفصل بينهما باالختيار أو باالضطرار، وال ميكن حتديد 

   أو أكثر أو أقلّ، فطاملا مل تفت املواالة فالصالة صحيحة.ذلك بنصف ساعة 
س: هل يضر الفصل بني الطواف وصالته مبا يصل إىل نصف ساعة بسبب إقامتهم لصالة 

  اجلماعة، ومن دون املشاركة فيها؟
  ج: ال يضر ذلك املقدار، وإن مل يشارك يف اجلماعة.

                 

 www.sistani.orgاملوقع الرمسي  )١٧٥(
  .١٧٤مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )١٧٦(
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        ة :ة :ة :ة :الطواف عند اإلخالل بالمبادرالطواف عند اإلخالل بالمبادرالطواف عند اإلخالل بالمبادرالطواف عند اإلخالل بالمبادر    حكمحكمحكمحكم): ): ): ): ٢٢٢٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

فوات املواالة بني الطواف وركعتيه سواء كان لعذر أو لغري عذر، هل  س:س:س:س: ::::))))١٧٧١٧٧١٧٧١٧٧((((اهلامشياهلامشياهلامشياهلامشي
  يوجب بطالن الطواف فيعيده من جديد؟

(كمن طرقها احليض ومن  ال يف املوارد املنصوص ا يف املناسكإنعم يوجب البطالن  ج:ج:ج:ج:
  أحدث بعد الطواف وقبل الصالة، ومن دامهه وقت صالة الفريضة).

=  عذر بدون كه كy ::::))))١٧٨١٧٨١٧٨١٧٨((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
ازش طواف و ب� =  از عر�=  موا�ت كه حدی به انداخته فاص¾ <= 
 ب�
از گر رفته ا از � و طواف � خوانده، را <= وانده ا و كند اعاده را <= = از، خواندن از بعد گر �= از و طواف <=  را <=
   . كند اعاده

yاعت صفوف تشكيل عذری مثل ̂¤ت به كه كl̂  
2  = Eندانس� ،õمسأ  = 
از طواف ب�  انداخته فاص¾ آن و <=
از   .ندارد به اعاده نيازی و است oيح طوافش و <=

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

ومثلها مسألة موجودة أيضًا يف ظاهر الكالم السابق أن إعادة الطواف وصالته فتوى، 
  :نصالهو االحتياط الوجويب، وإليك  املناسك العريبإال أن املذكور استفتاءات املوقع الرمسي، 

) جتب مراعاة املواالة بني الطواف والصالة، فتجب بعد الطواف املبادرة ٥٠٢((املسألة 
إىل الصالة بال فصل عريف بينهما، واملراد باملواالة املبادرة إليها بعد الطواف حبيث حتسب 

ينهما صحّت ومل جتب إعادة الطواف، ا من توابعه وملحقاته؛ نعم لو أخلّ باملواالة بالصالة عرفً
ا يف حقّه إعادة الطواف وصالته إن هذا إذا كان معذورÌ يف اإلخالل ا، وإلّا فاألحوط وجوبً

  ي مثّ يعيد الطواف وركعتيه).كان أتٰى ا، وإال فاألحوط أن يصّل
  :)١٧٩(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين

 
òوش شده است و او را به ب 
ãاز طواف را [استفتاء] ز�= بعد از طواف نساء ب رستان Ĵده اند حال فقط <=
ايد؟ ا آورد 2
 طواف را � اتيان <= ^�̂  

ا آورد، احتياط واجب در اعاده طواف است. از را ̂�^   جواب) <=
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        ::::    الواجبالواجبالواجبالواجب    الطوافالطوافالطوافالطواف    صالةصالةصالةصالة    مكانمكانمكانمكان): ): ): ): ٤٤٤٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

، وجيب أن يكون �جيب اإلتيان بصالة الطواف خلف مقام إبراهيم  الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
  أيضًا إىل درجة أن يقال أنه صلّى (عند املقام). املصلّي قريبًا منه

ال جتب مراعاة هذا الشرط يف حال الزحام، بل يكفي اإلتيان ا يف كل موضع يتفادٰى به 
بشرط أن تكون الصالة خلف املقام بأن جيعل املقام أمامه، أي يصلّي يف مكان  الزحام، و لكن

  .ة علٰى ميني املقام أو مشاله وإن كان أقرب إليهالصال يقع املقام بينه وبني الكعبة، وال تصحّ
اÀ است كه Ĵدنش به مسجدا¡رام ميسور نيست و 2
 حر̂(  :)١٨٠(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين = { قطع �= = [استفتاء] �~

د؟ 
Iيب بگ واند در cان م»�= كه هست 2
 3 تواند 2= از طواف را خودش ̂�= => 
  است آ2
از طواف را در  د كه <= 
Iئب بگ از جواب) 2̂يد 2= واند و خودش � بناĴ احتياط واجب <= مسجد ا¡رام ̂�=

واند.   طواف را در  ل اقامت ̂�=
  
        ): محاذاة الرجل للمرأة وتقدّمها عليه في الصالة :): محاذاة الرجل للمرأة وتقدّمها عليه في الصالة :): محاذاة الرجل للمرأة وتقدّمها عليه في الصالة :): محاذاة الرجل للمرأة وتقدّمها عليه في الصالة :٦٦٦٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

انت املرأة متقدمة ك إذا كانت صالة طواف الرجل مبحاذاة املرأة، أو ::::))))١٨١١٨١١٨١١٨١((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  .فصالما صحيحتان

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

قدمية كان يشترط وجود فاصل شرب على األقل بني الرجل واملرأة، إال أن الفتاوى يف فتوى 
  اجلديدة ال تشترط ذلك، وقد ذكرنا هذا التغيري يف احلبوة السادسة، وهذه الفتوى تؤكد ذلك.

  
        : : : :     القراءةالقراءةالقراءةالقراءة    فيفيفيفي    باللحنباللحنباللحنباللحن    الجهلالجهلالجهلالجهل): ): ): ): ١٠١٠١٠١٠((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

=  كy ::::))))١٨٢١٨٢١٨٢١٨٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ام از بعد و© است oيح قرائتش بوده كه مطم�6 E>ا  uv قرائتش كه متوجه شود 
از طوافش و كند تصحيح را قرائتش 2̂يد بوده، اشتباه واند، oيح طور به را <= او  بعدى اtال و طواف و© ̂�=
  .است oيح
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        اإلخالل بصالة الطواف :اإلخالل بصالة الطواف :اإلخالل بصالة الطواف :اإلخالل بصالة الطواف :المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

 كالسعي عليها املترتبة باألعمال االتيان بعد وذكرها الطواف صالة نسي إذا ::::السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
 أثناء يف ذكرها إذا نعم،.  أحوط اإلعادة كانت وإن بعدها األعمال تلك إعادة جتب ومل ا أتى

 بعد ذكرها وإذا. قطع حيثما السعي وأمت رجع مث املقام، خلف بالصالة وأتى قطعه السعي
 أتى وإال مشقة، ذلك يستلزم مل إذا حملها يف ا تيانواإل الرجوع له فاألحوط مكة من خروجه

. ذلك من امتمكنً كان وإن احلرم يف ألدائها الرجوع عليه جيب وال فيه، ذكرها موضع أي يف ا
 .واملقصر القاصر بني اجلاهل يف فرق وال ، الناسي حكم جهال الطواف لصالة التارك وحكم

ا مل مينع ذلك عن صحة طوافه م تقصرييًأا كان مَن أخلّ بصالة الطواف عن جهلٍ قصوريً(
  . )١٨٣( )عمال، فيأيت ا يف حملها حيث يتيّسر ذلكحرام بسائر األوخروجه عن اإل
از طواف را در خارج از صدق عر�= خلف مقام خوانده است، و  :)١٨٤(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين [استفتاء] كy كه <=

ام داده و به uv رفته، آ2
 حÙ او چيست؟ ^ 
 اtال را ا�=Jبعد سا  
از طواف _�= است.   جواب) اعاده <=

ام داده  ^ از طواف را ̂¤ً� ، جلو مقام متصل به بيت خوانده است و سپس س| را ا�= => } = [استفتاء] �~
  است ت1يف چيست ؟

از طواف ̂¤ً� را دارد. رک <= E2 Ùواند ، ح از را ̂�=   جواب) <=
  

        : : : :     المواالة بين الطواف المندوب وصالتهالمواالة بين الطواف المندوب وصالتهالمواالة بين الطواف المندوب وصالتهالمواالة بين الطواف المندوب وصالته: : : :     المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

=  موا�ت رعايت ::::))))١٨٥١٨٥١٨٥١٨٥((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
از و مستحب طواف ب�   .نيست �زم آن <=
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]٨٨[ 
 

 الفصـل الخامس عشر

 أحكـام السعي
  

        عرضية :عرضية :عرضية :عرضية :الالالال    توسعةتوسعةتوسعةتوسعةالالالال    فيفيفيفي    السعيالسعيالسعيالسعي): ): ): ): ٢٢٢٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ام كننده س| كه نيست �زم ::::))))١٨٦١٨٦١٨٦١٨٦((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين E> س|، حا�ت در  = 
ی از س| بلكه 2̂شد كوه دو ب� 
Iمس 
=  گر ا حEw  ميكنند س| كه ديگران 
 در كه است آن مستحب احتياط چند است هر oيح نباشد، كوه دو ب�

=  از س|، حال 
  .نشود خارج دو كوه ب�
  

        السرداب :السرداب :السرداب :السرداب :    فيفيفيفي    السعيالسعيالسعيالسعي): ): ): ): ٣٣٣٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

=  طبقه در س| ::::))))١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
زم� 
Jكه ز  = 
 مستحب احتياط گرچه ا است oيح شده واقع دو كوه ب�
ام س| cكف طبقۀ كه در است ^   .دهد ا�=
  

        ::::    تحديد بداية الصفا والمروةتحديد بداية الصفا والمروةتحديد بداية الصفا والمروةتحديد بداية الصفا والمروة: : : :     المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

يف الوضــع الراهن ما هو احلد الذي جيب أن يصــل إليه الســاعي بني الصــفا واملروة؟ وهل 
جيب عليه الوصــول إىل األســطوانة أو الزجاج؟ وهل الوصــول بكامل اجلســد أو يكتفى بوصــول 

عند الزجاج اليد أو الرجل فقط؟ وما هو التكليف يف أوقات الزحام حيث يتجمع بعض احلجاج 
  مما مينع وصول الساعي إىل الزجاج؟

  يكفي الوصول إىل األسطوانة ببدنه. ::::))))١٨٨١٨٨١٨٨١٨٨((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
يعترب يف كل شــــــوط قطع متام املســــــافة بني الصــــــفا واملروة، نعم ال جيب  ::::))))١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي

   الصعود عليهما.
 يوجب بنحوٍ الســـــــعي أثناء واملروة الصـــــــفا جبلي على النّاس من كبري عدد جيتمع س:س:س:س:(
 اجلبل إىل ليصل شوط كلّ يف يصعد أن الساعي على جيب فهل الساعني، على احلركة صعوبة

                 

 .٦٧٩املناسك الفارسي: م )١٨٦(
 .٦٨٤املناسك الفارسي: م )١٨٧(
  هـ . ١٤٣٨/ رجب /  ٦استفتاء خمتوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )١٨٨(
 .QxUHB8VBcz0رقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عرب االمييل  )١٨٩(
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]٨٩[ 
 

 بالسعي الشروع حملّ هي اليت( الصخرّية القاعدة أوّل إىل وصوله يكفي أم دقيق بنحو نفسه
   ؟) املشي عن العاجزين لألشخاص

  »اجلبل إىل الوصــــول« معه يصــــدق مبقدار واملروة الصــــفا جبلي باتّجاه الصــــعود يكفي ::::جججج
  .)١٩٠()اجلبلني بني املسافة وقطع

يكفي جمرد الوصول إىل بداية ارتفاع الصفا واملروة، فإنّ الالزم السعي  ::::))))١٩١١٩١١٩١١٩١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  بينهما.
  
        إزالة صخور الصفا والمروة :إزالة صخور الصفا والمروة :إزالة صخور الصفا والمروة :إزالة صخور الصفا والمروة :المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

املروة يف السعي بني الصفا واملروة، ما حكم الوصول إىل جزء قد أزيل من جبل الصفا أو 
  حبيث ال يوجد فوق سطح األرض حاليًا بعض الصخور؟

سؤال فرضي ال واقع له، وعلى فرض حتققه فيكفي الوصول إىل جبل  ::::))))١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  الصفا الذي كان.

  

        ):  االبتداء بالمروة  جهالً أو خطأ :):  االبتداء بالمروة  جهالً أو خطأ :):  االبتداء بالمروة  جهالً أو خطأ :):  االبتداء بالمروة  جهالً أو خطأ :٨٨٨٨((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

وع كند، مروه، از را س| كy گر ا ::::))))١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ~Á ه هر و است 2̂طل سعيش مد _�  از دو2̂ره 2̂يد ب2=
ايد صفا 
  از بعد گر ا و. س| <=Iع�وه 2̂يد شود متوجه تقص  Ĵ ،|را س 
Iتقص  = 
Iو كند اعاده ن  E2  
Iاز نكرده تقص 

تع tرۀ در البته .كند اجتناب احرام  رمات E> احرام از بعد گر ا  uv ،مد 
  ب2=Iاحرام  رمات اجتناب از و تقص 
ا و نيست �زم =ãام س| ت ^  .3 دهد ا�=

  

        ::::    المقصدالمقصدالمقصدالمقصد    استقبالاستقبالاستقبالاستقبال): ): ): ): ١٠١٠١٠١٠((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

البأس . اال جيب يف السعي، السري على اخلط املستقيم، بل جيوز السري ملتويً الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
 حال الســـــــعي، و ال بااللتفات إٰىل ورائه حاله، بل ال جتب مواجهة املروة ا ومشاالًبالنظر ميينً

مبقادمي بدنه عند الســــعي من الصــــفا، كما ال جتب مواجهة الصــــفا عند الســــعي من املروة، 
                 

 www.leader.irاستفتاءات ملحقة باملناسك على موقع  )١٩٠(
  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩مجادى األوىل  ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )١٩١(
  هـ . ١٤٣٨/ رجب /  ٦خ استفتاء خمتوم من مكتب النجف األشرف، بتاري )١٩٢(
 .٦٧١املناسك الفارسي: م )١٩٣(
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]٩٠[ 
 

ا على األظهر، ضً أي ىبيمينه أو يساره، بل حٰىت بالسري القهقر للجبل فالبأس بالسعي مقابالً
  االستحبايب. و إن كان السري علٰى خالف املتعارف، خالف االحتياط

  

        ): وصول الحائض إلى المسعى :): وصول الحائض إلى المسعى :): وصول الحائض إلى المسعى :): وصول الحائض إلى المسعى :١٢١٢١٢١٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

عليها االنتظار لتتمكن من الوصول للمسعى من غري طريق املسجد احلرام، وال  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
جيوز هلا اجتياز املســـــجد، ولو مل تتمكن من ذلك وضـــــاق وقتها اســـــتنابت من يأيت بالســـــعي 

  عنها.
  
        ): قطع السعي بسبب إقامة صالة الجماعة  :): قطع السعي بسبب إقامة صالة الجماعة  :): قطع السعي بسبب إقامة صالة الجماعة  :): قطع السعي بسبب إقامة صالة الجماعة  :١٥١٥١٥١٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

احت به ̂¤ت را س| كه كy ::::))))١٩٤١٩٤١٩٤١٩٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين EIكردن، اس  
 رسيدن به 2
  لباس، 2
  بدن كشيدن آب 2
از از 2
  وقت اول <= از 2
  l̂اعت <= =>  EJان از س| را 3 كند، قطع وc چند هر. 3 كند ت+يل شده قطع  ل 
ارم دور از س| قبل قطع =  از عر�=  موا�ت و 2̂شد ¤£ 
 معيار كه شود توجه (البته .شود مسٰ| خارج از 2
  Ĵود ب�
=  از در 
=  ب� E2̂  عرف است `كن و عرف است نظر موا�ت، رف�  = 
Øايط در كه ا ~Á خا� فاص¾ مقدار عادی 

=  از موجب را افتادن 
=  ب� Eمقدار و© 3 داند موا�ت رف� = 
�c در  = 
اي3، چن� ~Á  =حساب به موا�ت به م� 
  ).نيايد

  
        ): قطع السعي والشروع من جديد:): قطع السعي والشروع من جديد:): قطع السعي والشروع من جديد:): قطع السعي والشروع من جديد:١٦١٦١٦١٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

وإال أشكل صحته،  ،ذا كان ذلك بعد فوات املواالة العرفية صح سعيهإ    ::::)١٩٥(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  ظهر الصحة.نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فاأل

ن حصل اإلخالل باملواالة إوأما السعي فال ميكنه اإلعراض عنه وويف استفتاءات املوقع (
  . )يكمل ما بيده من السعي مث يأيت بسعي آخر رجاءًالعرفية، فالالزم أن 

2
  غفلت ̂¤ت به گر ا ::::))))١٩٦١٩٦١٩٦١٩٦((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ،õمسأ = Eندانس�  Ewاول از قسم  
 به شود تكرار س| آخر 2
  وسط 2
ری  .Þ= رساند س| �=

  
                 

 .٦٩٥ -٦٩٢املناسك الفارسي: م )١٩٤(
 . ٢١١مناسك احلج وملحقاا : ) ١٩٥(
 .٦٧٣املناسك الفارسي: م )١٩٦(
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]٩١[ 
 

        ): إكمال السعي حال الشك :): إكمال السعي حال الشك :): إكمال السعي حال الشك :): إكمال السعي حال الشك :٢٤٢٤٢٤٢٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

=  گر ا ::::))))١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ه پيدا اطمينان اشواط عدد به ادامه در 2̂شد مطم�6 £ =  3 كند، چنا�= 
Øاطمينان ا 
ّ تذّكر أثناء ( است. oيح سعيش شود، حاصل ~Ú سعيه 
 ا و بw= عٰ� أحد اüتم�ت و استمر �= 
ãمن شّك ف

قصاً  ّنه ما زاد فيه 5ّ ما سٰ|، في4ّ¾ إن _ن 2=         ).الس|
 أو بعده 62̂
  
        ): دفع العربة أثناء الطواف أو السعي :): دفع العربة أثناء الطواف أو السعي :): دفع العربة أثناء الطواف أو السعي :): دفع العربة أثناء الطواف أو السعي :٢٧٢٧٢٧٢٧((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  ال إشكال فيه. ::::))))١٩٨١٩٨١٩٨١٩٨((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  
        ): نوم الجالس على العربة :): نوم الجالس على العربة :): نوم الجالس على العربة :): نوم الجالس على العربة :٢٨٢٨٢٨٢٨((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  ما حكم من نام يف العربة حلظة اثناء السعي؟ 
  يبطل ذلك اجلزء من سعيه.  :)١٩٩(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  

        المسألة: العذر  المسوّغ للسعي به بالعربة:المسألة: العذر  المسوّغ للسعي به بالعربة:المسألة: العذر  المسوّغ للسعي به بالعربة:المسألة: العذر  المسوّغ للسعي به بالعربة:    ����

احت 2̂  بتوانند هرچند كه افرادی: : : : ))))٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين EIام دهند را س| خودشان س|، اثنای در اس ^ Þ=  ا�=
ام Ĵای توانند ^ يب آن ا�= ند 2= 
Iبگ  
ا را ديگری س| êک 2  2̂ =  بناĴ  آورند؛ ̂�^ 
Øوز  س| اثنای در خست��  ̂ رد ا ̂
يب =2  = Eک و گرف�ê  = Eانند نيست ديگری از گرف�c  = 
Øد دار چرخ صند© 2̂  را او س| ادامۀ در كه ديگری اÎب 
=  مگر 
Øاحت ا EIبه آن دادن ادامه و س| اثنای در كه اس  = 
Øراه گونه اc ، = 
Iمشقت 2̂  ن  
Iمل قابل غ E� 2̂شد.  

  

        مقدار التالزم بين بطالن السعي لبطالن الطواف :مقدار التالزم بين بطالن السعي لبطالن الطواف :مقدار التالزم بين بطالن السعي لبطالن الطواف :مقدار التالزم بين بطالن السعي لبطالن الطواف :المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

  هل يلزم من تبني بطالن الطواف بطالن السعي فيلزم إعادة معه ؟
وإن كان  ،السعيإذا كان بطالنه من جهة نسيان شرط مل يلزمه إعادة  :)٢٠١(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  عن جهل بذلك لزمت اإلعادة. 

                 

  .٦٩٩املناسك الفارسي: م )١٩٧(
 .F1e1iJdDOOsاالستفتاء  رقم -noreply@leader.irاستفتاء عرب االمييل  )١٩٨(
 www.sistani.orgاملوقع الرمسي    )١٩٩(
  .٧٠٣املناسك الفارسي: م )٢٠٠(
 .٢٠٧مناسك احلج وملحقاا:  )٢٠١(
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        كثرة الشك في السعي :كثرة الشك في السعي :كثرة الشك في السعي :كثرة الشك في السعي :: : : :     المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  هل جيري حكم كثري الشك املذكور يف كتاب الصالة على من كثر شكه يف السعي أم ال؟
  الظاهر جريانه عليه.  :)٢٠٢(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  
        من صور قطع السعي :من صور قطع السعي :من صور قطع السعي :من صور قطع السعي :: : : :     المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ولكنه عند السعي يف الشوط الرابع ذهب ليشرب  ،ا سعىشخصً لو أنّ س:س:س:س: :)٢٠٣(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
ىل اخللف من باب إربع أو مخس خطوات أن يواصل السعي رجع أولكنه قبل  ،ماء يف املسعى

  ومن مث أكمل سعيه ؟  ،االحتياط
كد من ابتدائه أمنا رجع خطوات ليتإو ،ذا قصد السعي من حيث تركإشيء عليه  ال ج:ج:ج:ج:

  ا. مبوضع الترك واقعً
حنرف املحرم عن املسار أثناء السعي لغرض شرب املاء، وبعد شرب اإذا  ::::))))٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين

  ه؟يما هو حكم سع ،املاء واصل سعيه
ه يأو إذا قطع سع ،ريوشرب املاء أثناء الس ية السعيه بنريه وواصل سيقطع سعيإذا مل 
  .هيصح سعيه أو من املكان املحاذي له يه فيقطع سع يه من املكان الذيوواصل سع

إذا كان يف الشوط السادس أو السابع  ،هيه فيقطع سع يه من بعد املكان الذيوإذا واصل سع
 ي، بقىوإذا كان يف األشواط األخر .ية السعيا من مكان القطع إىل يجيب عليه إعادة السع

  ان بالشوط السادس والسابع.يه اإلتيب علجيو ، من أشواطهني ناقصنيشوط
  

a
                 

 www.sistani.orgاملوقع الرمسي    )٢٠٢(
 www.sistani.orgاملوقع الرمسي    )٢٠٣(
 www.zanjani.irاملوقع الرمسي:  )٢٠٤(
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 الفصـل الســادس عشر

 التقصــــير
        

         : : : :إجماالً إجماالً إجماالً إجماالً     التقصيرالتقصيرالتقصيرالتقصير): ): ): ): ١١١١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 أو شــاربه أو حليته أو رأســه شــعر من ءشــي بأخذ التقصــري حيصــل        ::::))))٢٠٥٢٠٥٢٠٥٢٠٥((((صــادقصــادقصــادقصــادق    الســيدالســيدالســيدالســيد
  .رجليه أو يديه أظفار بعض تقليم أو حاجبه،
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

شــعر (يكفي التقصــري من  ٧٣٥مســألة : م  ١٠٠٠هل يفهم من ذلك إعراضــه عما ذكر يف 
  أي موضع يف اجلسم)؟!

  
        ::::    العمرةالعمرةالعمرةالعمرة    فيفيفيفي    التقصيرالتقصيرالتقصيرالتقصير    مكانمكانمكانمكان): ): ): ): ٤٤٤٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  .كان حملّ أي يف إتيانه جيوز        ::::))))٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد
        

        ::::    لغيرهلغيرهلغيرهلغيره    المحرمالمحرمالمحرمالمحرم    تقصيرتقصيرتقصيرتقصير): ): ): ): ٥٥٥٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ال جيوز للمحرم التقصري لشخص آخر قبل أن يقصّر لنفسه، كما ال جيزئ الفياض: الفياض: الفياض: الفياض: 
        تقصريه لغريه على األحوط.


  كه كy: : : : ))))٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناينIنكرده، خودش تقص  =Þ اى تواندĴ ، 
Iيند؛ و را ديگرى موى تقص =  گر ا ̂�£ 
 چن�
ص مگر نيست _�=  احتياط بناĴ  كند = 
 شده، �~Iنيست  احرام در ديگری 3 كرده خيال مث�ً  2̂شد معذور تقص
خن چيدن و©   .ندارد اش»ل حال هر در ديگرى 2=

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

ا يلزمه التقصري بأخذ لو كان املقصِّر حمرمً) ... ٥٨٩ املسألةقال يف املناسك العريب ((
ا من نفسه أو مطلقً نّه حمرّم علٰى املحرمإشي ءٍ من ظفره، و ال جيوز له تقصريه بأخذ شعره ف

                 

 .١١١٨جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٢٠٥(
 .١١١٨جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٢٠٦(
 .٧٣٥املناسك الفارسي: م )٢٠٧(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٩٤[ 
 

 ذا كان املحرم جاهالً إا خذ شعره عصٰى ولكن األظهر صحته خصوصًأن قّصره بإف .من غريه
  ).حبرمته
  
        ): لو قام بالنتف :): لو قام بالنتف :): لو قام بالنتف :): لو قام بالنتف :٧٧٧٧((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 حبج أحرم مث ومن التقصـــري، يف ذلك كفاية باعتقاد شـــاربه أو من حليته شـــعرًا نتف إذا
  حكمه؟ هو فما التمتّع

ال يكفي النتف عن التقصري، وعليه فإن كان عن سهو أو جهل صحت         ::::))))٢٠٨٢٠٨٢٠٨٢٠٨((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد
استحبابًا. وإن كان عن عمد بطلت متعته، وينقلب إىل حج  متعته، وكّفر بدم شاة على األحوط

  اإلفراد، فيأيت ببقية املناسك على الترتيب، ويقضي حجه يف العام القابل على األظهر.
        

        ال يجد شعرًا وال ظفرًا:ال يجد شعرًا وال ظفرًا:ال يجد شعرًا وال ظفرًا:ال يجد شعرًا وال ظفرًا:    ننننالمسألة: تقصير مالمسألة: تقصير مالمسألة: تقصير مالمسألة: تقصير م    ����

  كيف يقّصر من ال يوجد شعر يف رأسه، وال يوجد مقدار من األظافر ميكنه قصّه؟
  .أخذ من شعر حاجبيهي ::::))))٢٠٩٢٠٩٢٠٩٢٠٩((((ئيئيئيئياخلامناخلامناخلامناخلامن
  يقّصر من شعر حاجبه أو حليته أو شاربه.        ::::))))٢١٠٢١٠٢١٠٢١٠((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد

  
        تقصير النائب بدون قصد النيابة:تقصير النائب بدون قصد النيابة:تقصير النائب بدون قصد النيابة:تقصير النائب بدون قصد النيابة:: : : :     المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

لو أحرم نيابة، ولكنه قّصر لنفسه باعتقاد أن هذا هو تكليفه  س:س:س:س: ::::))))٢١١٢١١٢١١٢١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  الشرعي، فما حكم تقصريه؟

العمل بقصد املنوب عنه، وما يف فرض السؤال إن مل يكن يلزم على النائب إتيان مجيع  ج:ج:ج:ج:
  على حنو التقييد فال إشكال فيه.

  
  
  

                 

 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )٢٠٨(
 .GKuxjvp9Nj4رقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عرب االمييل  )٢٠٩(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )٢١٠(
  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩مجادى األوىل  ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )٢١١(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٩٥[ 
 

        اإلتيان بطواف النساء قبل التقصير:اإلتيان بطواف النساء قبل التقصير:اإلتيان بطواف النساء قبل التقصير:اإلتيان بطواف النساء قبل التقصير:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

 هل النساء؟ بطواف ىوأت املفردة العمرة يف ريالتقص نسي من حكم ما س:س:س:س: ::::))))٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
 النساء؟ طواف إعادة تلزم وال فقط قّصري أن هيعل أم ؟النساء طواف ديعيو قّصري أن هيعل

  .ريالتقص بعد وصالته النساء بطواف أيتي أن بجي ج:ج:ج:ج:

  كy گرا  ::::)٢١٣(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساينIره تقصt كرد، فراموش را مفرده  

  جا�
  هر در تواند 3 آ2Iكند تقص  
 نه؟ 2

ا 
Jان به ز 
Jو است 2̂زگشته ا  
   ؟ هست ̂ دد نساء طواف به نيازى آ2
ام دهد، و© 2̂يد بنا Ĵ احتياط واجب طواف نساء را اعاده  ^ 
 را در هرجا 3 تواند ا�=Iگر و كندتقص  ا

يب Ĵود، تواند Þ=  خودش د 2= 
Iبگ.  
  
  

  

  

        

        

                 

 www.leader.irاالستفتاءات امللحقة مبناسك احلج، على املوقع الرمسي  )٢١٢(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )٢١٣(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٩٦[ 
 

 الفصـل الثــامن عشر

  الوقــوف بعرفـــات
        ::::    عرفةعرفةعرفةعرفة    يوميوميوميوم    تحديدتحديدتحديدتحديد    فيفيفيفي    االختالفاالختالفاالختالفاالختالف): ): ): ): ٣٣٣٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

إذا حكمت احلكومة السعودية أن يوم كذا هو اليوم األول من ذي احلجة  س:س:س:س: ::::))))٢١٤٢١٤٢١٤٢١٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
اط واستطعنا الوقوف بعرفات يوليس لدينا ثقة يف ذلك، ما هو واجبنا؟ إذا كان بإمكاننا االحت

نا يب علجية، هل يحتصل املطابقة القطع ام بأعمال من من دون أي صعوبة حىتيواملشعر والق
  ا لقوهلم جمزء حىت مع العلم خبالفه.بقًالعمل مطا ج:ج:ج:ج: هذا العمل؟
ãéfßiãéfßiãéfßiãéfßiá^á^á^á^VVVV< << << << <

ه قا�= موافق لنص الفتوى يف املناسك الفارسي (املذكور أعاله  -١  ماه ه�ل ثبوت عاّمه، هر_�
ايد، اع�ن را �جه ذ بت حا̂(  Ĵاى آن خ�ف گر ا حEw  است ̂ زی آن تبعيت از <=  .)٢١٥(شده 2̂شد) 2~

) سؤال: إذا ثبت لدى العامة ٦٣٠،((املسألة العريب يعارض املذكور يف املناسك ما تقدّم -٢
هالل ذي احلجة، وحدّدوا املوقف مبقتضاه وحكموا، ومل يثبت ذلك عند الشيعة، هل جيزي 
متابعتهم و الوقوف معهم؟ اجلواب: يف مفروض السؤال جيب متابعتهم، وجيزي الوقوف معهم 

  ما مل يعلموا باخلالف).
  إال أنك قد عرفت يف (التمهيد) بأن املناسك الفارسي هو األحدث من املناسك العريب.

هل جيوز الذبح يف اليوم العاشر حبسب ثبوت اهلالل عندهم، وكان التاسع  س:س:س:س:(((( الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
ال جيوز مع العلم  ج:ج:ج:ج: حبسب ثبوت اهلالل عندنا، خصوصًا مع املخالفة القطعية للواقع؟

  ).الشك فهل جيوز الذبح فيه؟ واجلواب أنه مشكل بل ال جيوزباخلالف، وأما يف يوم 
(األظهر عدم كفاية الرمي معهم مع القطع بكون هذا اليوم ليس اليوم العاشر أو احلادي 

  عشر أو الثاين عشر، أما مع الشك فال يبعد االكتفاء بالرمي معهم).
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

، وقد نقلنا تلك الصور يف أما بالنسبة إلجزاء الوقوف معهم يف عرفة، فله عدة صور
  احلبوة، فراجع.

                 

 www.zanjani.irاملوقع الرمسي:  )٢١٤(
  .٧٨٤املناسك الفارسي: م  )٢١٥(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٩٧[ 
 

        ::::سقوط القرص أو ذهاب الحمرة سقوط القرص أو ذهاب الحمرة سقوط القرص أو ذهاب الحمرة سقوط القرص أو ذهاب الحمرة : : : :     المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 بعرفات فيه الوقوف جيب الذي الوقت منتهى أن املناسك يف ورد س:س:س:س: :)٢١٦(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
         املشرقية؟ احلمرة ذهاب أو القرص سقوط به املقصود فهل) الغروب(هو

 سقوط يف الشكض فر ويف ،اليقني مع األفق يف وغيابه القرص سقوط هو املقصود ::::جججج
  .حتققه إحراز من بدّ ال القرص

يكفي سقوط القرص، وإن كان األحوط واألجدر التأخري إىل زوال احلمرة  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  املشرقية.

 من املقصــود أن واألقوى الغروب، هو الوقوف وقت منتهى أن الظاهر        ::::))))٢١٧٢١٧٢١٧٢١٧((((صــادقصــادقصــادقصــادق    الســيدالســيدالســيدالســيد
  .األظهر على األفق عن الشمس قرص غروب هو الغروب

  

                 

  .٢١٨مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )٢١٦(
 .١١٥٣جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٢١٧(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٩٨[ 
 

 الفصـل التـــاسع عشر

  الوقوف بالمشعر الحـرام
        

        ): اإلفاضة إلى مكة ثم المشعر الحرام :): اإلفاضة إلى مكة ثم المشعر الحرام :): اإلفاضة إلى مكة ثم المشعر الحرام :): اإلفاضة إلى مكة ثم المشعر الحرام :٤٤٤٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

جيوز اخلروج إىل مكة وغريها بعد اإلفاضة من عرفات إذا كان متمكنًا من إدراك     الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
بني الطلوعني، وال جيب عليه الكون يف املزدلفة الوقوف يف املزدلفة يف الوقت الواجب، وهو ما 

        ليالً.
        

        ::::    والمعذورينوالمعذورينوالمعذورينوالمعذورين    للنساءللنساءللنساءللنساء    ليالًليالًليالًليالً    اإلفاضةاإلفاضةاإلفاضةاإلفاضة): ): ): ): ٦٦٦٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  الضرورة؟ لغري الليل نصف قبل املشعر من النفر هلن جيوز هل النساء س:س:س:س: :)٢١٨(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  .جيوز نعم ::::جججج
  الليل؟ نصف قبل جائز وحنوهن النساء نفر هل ::::سسسس
  .يلزم وال ،ذلك وهلن هلم جيوز نعم ::::جججج

 فهل هلم، ذحبها على واإلشراف للحجاج الشياه بشراء للقيام فريق احلج محلة يف س:س:س:س:
 املزدلفة يف الوقوف من والنساء والشيوخ املرضى يصنع ما مثل يصنعوا أن الفريق ألعضاء جيوز
 بذبح للمباشرة الصباح أول يف مىن إىل الوصول هلم ليتسىن ليالً العقبة مجرة رمي مث قليالً
 من بالرمي القيام عقيب إحرامهم من وخيرجوا احلملة حجاج على األمر يسهل حىت الشياه
  .ليالً اإلفاضة هلم جيوز الذين األعذار ذوي من ليسوا املذكورون ::::جججج تأخري؟ غري

  
        ): هل الوقوف ليالً اضطراري؟): هل الوقوف ليالً اضطراري؟): هل الوقوف ليالً اضطراري؟): هل الوقوف ليالً اضطراري؟٧٧٧٧((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

أال يعترب ، العيد مث إىل املرتل يف مكةاملرافقون للنساء من املشعر إىل مىن للرجم ليلة 
  وقوف هؤالء إضطراريًا ؟ 

إذا كانت املرافقة ضروريةٌ فوظيفة املرافق كما مّر، وال يعترب وقوفه إضطراريًا : : : : ))))٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩((((الفياضالفياضالفياضالفياض
        وال وقوف النساء.

  
                 

  .٢٢٦مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )٢١٨(
  http://alfayadh.orgاملوقع الرمسي  )٢١٩(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]٩٩[ 
 

        ): نامت إلى أن خرج الباص من  المشعر :): نامت إلى أن خرج الباص من  المشعر :): نامت إلى أن خرج الباص من  المشعر :): نامت إلى أن خرج الباص من  المشعر :٨٨٨٨((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

يف الباص، ومل تستيقظ إال بعد أن جتاوز امرأة حاّجة بعد أن أفاضت من عرفات نامت 
الباص املشعر احلرام (املزدلفة) فما حكم حجها علمًا أا قبل النوم كانت ناوية للوقوف يف 

  املشعر عندما تصل إليه؟
  يكفي هلا ذلك يف صدق الوقوف يف فرض السؤال.        ::::))))٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد

        
        ::::    الحصىالحصىالحصىالحصى    ططططووووشرشرشرشر    فيفيفيفي    الشكالشكالشكالشك): ): ): ): ١٠١٠١٠١٠((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 غري احلصـــى مع واختلطت الكيس داخل مســـتعملة حصـــاة ســـقطت إذا س:س:س:س: ::::))))٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
 املســـــتعملة احلصـــــاة تلك إحداها كانت لو حبيث حصـــــيّات مثاين رمي يكفي فهل املســـــتعمل،

 ذلك؟ يكفي ال أم ا،بكرً حصيّات بسبع رميت اجلمرة بأنّ اإلمجايل العلم حلصل
  .وجمزٍ صحيح فالرمي ابكرً حصيّات بسبع الرمي بتحّقق العلم حصول مع ج:ج:ج:ج:

ال يكفي الرمي باحلصى املرمي ا املجتمعة حول اجلمرات وأطرافها، وإن مل  الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
خرٰى من احلرم مثّ التقطت منها، أا إذا ألقيت يف مواضع  وال بأس .يتم ا الرمي الصحيح

حلصى الىت مل با يا الرماستحبابً فيصحّ الرمي ا حينئذٍ وإن كان قد رمي ا؛ نعم األحوط
  .يرم ا قط

  
        ::::    الطلوعينالطلوعينالطلوعينالطلوعين    بينبينبينبين    للوقوفللوقوفللوقوفللوقوف    النساءالنساءالنساءالنساء    مرافقيمرافقيمرافقيمرافقي    عودةعودةعودةعودة): ): ): ): ١٣١٣١٣١٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 هل النفر هذا يف والكوادر املرشدين من النفر يف للنساء املرافق الطاقم س:س:س:س: :)٢٢٢(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  معهن؟ نفروا من مع البقاء هلم يسوغ أم مزدلفة إىل عليهم الرجوع جيب
  .حينئذٍ الرجوع جيب وال ،اعرفً ملرافقتهم النساء حاجة مع ليالً اإلفاضة هلم جيوز ::::جججج
  
        

        

        

                 

 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )٢٢٠(
 www.leader.irاالستفتاءات امللحقة مبناسك احلج، على املوقع الرمسي  )٢٢١(
  .٢٢٧مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )٢٢٢(
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        ::::    والمرافقينوالمرافقينوالمرافقينوالمرافقين    للنساءللنساءللنساءللنساء    العيدالعيدالعيدالعيد    ليلةليلةليلةليلة    والطوافوالطوافوالطوافوالطواف    التقصيرالتقصيرالتقصيرالتقصير    ):):):):١٤١٤١٤١٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

هل جيوز للنساء التقصري ليلة العيد بعد رمي اجلمرة الكربى اذا  س:س:س:س: :)٢٢٣(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
املسألة احتياطية عندكم وعند كن يرجعن يف التقليد اليكم أو إىل السيد اخلوئي؟ وهل هذه 

  وما احلكم لو حصل ذلك هلن يف احلج بسبب افتاء املرشد هلن بذلك؟  السيد اخلوئي؟
ا، ولو جاءت املرأة به يف حوط وجوبًيقاعه قبل يوم العيد حىت يف ليلته على األإال جيوز  ج:ج:ج:ج:

هالً فعلمت بعد الفراغ ليلة العيد جهالً باحلكم حتتاط بالتقصري يف يوم العيد، ولو مل تفعل ج
ن أولكن عليها  ،رت يف مكااىل بالدها قصّ إن علمت بعد العودة إو ،عمال احلج تداركتهأمن 

  مكان. ىل مىن مع اإلإته تنقل ما قّص
 يقّصرن أن الكربى العقبة مجرة رمي بعد العيد ليلة للنساء جيوز هل س:س:س:س: ::::))))٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي

 شروق بعد العيد يوم النحر أو للذبح ألنفسهنّ وّكلن قد يكنّ أن بني احلكم خيتلف وهل ليالً؟
 ال؟ أم الشمس

 مكّة إىل الذهاب مثّ مىن، يف الليل يف التقصري هلا جيوز اهلدي عليها منهنّ تكن مل من ج:ج:ج:ج:
 يذبح أن إىل الصرب فعليها اهلدي، عليها منهنّ كانت من وأمّا شاءت، إن احلجّ مناسك إلتيان
  .اهلدي ذبح يف التوكيل جمرّد الليل يف التقصري يف يكفيها وال العيد، يوم يف هديها

ام 3 دهند و Ĵاى ذ̂� و_لت داده  :)٢٢٥(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين ^ �= كه شب عيد رl̂ 3ره عقبه را ا�= [استفتاء] ز2=
 ^ از و بقيه اtال uv را ا�= ايند و سپس طواف و <= => 
I3 توانند بعد از ر3 و قبل از ذ̂� روز عيد، تقص 
ام اند آ2

  دهند؟
 =Þ (جواب =Þ را uv الtاز طواف و بقّئه ا ايند، و طواف و <= => 
Iام توانند تقص ^ 
 ا�=Iتوانند قبل از تقص

  دهند.
 عن يرمي أن مىن إىل العيد ليلة النساء مع اإلفاضة له جاز ملن جيوز هل س:س:س:س: :)٢٢٦(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم

  كذلك؟ امرأة عن نيابة يرمي أن له جيوز فهل جاز وإذا ؟الليل يف نفسه

                 

 www.sistani.orgاملوقع الرمسي  )٢٢٣(
 www.leader.irاالستفتاءات امللحقة مبناسك احلج، على املوقع الرمسي  )٢٢٤(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )٢٢٥(
  .٢٣٥-٢٢٧مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )٢٢٦(
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 ليالً أداؤها فيجوز املرأة عن نيابته وأما نفسه، عن العاشر يوم يرمي أن اوجوبً األحوط ::::جججج
  .ليالً نفرت قد كانت إذا

 منتصف قبل وخيرج معهنّ لدقائق املكوث له جيوز هل النساء شؤون يتولّى كان من س:س:س:س:
 والصالة النساء وطواف والسعي والصالة الطواف ألداء احلرم إىل مباشرة يتّجه مث ويرمي الليل
  يذبح؟ أن قبل

 أو الذبح يف والتوكيل ليالً الرمي له جيوز ليالً املشعر من النفر له يشرع الذي املعذور ::::جججج
  .عليه شيء وال عمله يصح وبذلك مناسكها ألداء مكة إىل والرجوع التقصري أو احللق وله النحر

 إىل مىن أعمال يؤخر أن اوجوبً واألحوط ،املعذورين مع ينفر أن له املعذور لشؤون واملتويل
  .العاشر اليوم

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi<<<<الشريازي، إذ مرافقي  صادق إذن هذا فارق بني فتوى السيد احلكيم وفتوى السيد
النساء عند السيد الشريازي يقومون بالرمي وأعمال مكة املكرمة ليلة العيد. أما السيد احلكيم 

للنساء فقط دون املرافقني (على األحوط  ليلة العيد فيجيز الرمي والقيام بأعمال مكة املكرمة
  وجوبًا)، فالحظ جيدًا.

ائض واملريض بعد الرمي يف ليلة العيد أن هل جيوز للنساء والضعفاء واحل س:س:س:س: الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  اليؤخروا الطواف والسعي إىل النهار، ويأتوا بأعمال املسجد احلرام ليالً؟

  جيوز ذلك شريطة أن يوكلوا من يذبح عنهم يوم العيد. ج:ج:ج:ج:
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

التوكيل ال أثر له، فال جتوز أعمال مكة قبل الذبح ، فلو هذا إعراض عن الفتوى السابقة (
  ).قبل الذبح فليعد الطواف بعد الذبحطاف 
        اإلخالل بنية الوقوف :اإلخالل بنية الوقوف :اإلخالل بنية الوقوف :اإلخالل بنية الوقوف :المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

 حيث املزدلفة يف العيد ليلة يف الوقوف ينو مل إذا النساء شؤون يتوىل من س:س:س:س: :)٢٢٧(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
 فما ذلك له يتيسر مل ولكنه االختياري الوقوف ليحقق الشمس طلوع قبل العود قصده من كان
  حكمه؟ هو

 قصده عدم يفا متعمدً كان إن بدنة عليه جيب ولكن ،السؤال مفروض يف حجة يصح ::::جججج
  .املشعر على املرور عند الوقوف

                 

  .٢٢٦مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )٢٢٧(
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  الفصـــل العشرون

 أعمـال مـنى
  

        واإلخالل به :واإلخالل به :واإلخالل به :واإلخالل به :    الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة    األعمالاألعمالاألعمالاألعمال    بينبينبينبين    الترتيبالترتيبالترتيبالترتيب): حكم ): حكم ): حكم ): حكم ٢٢٢٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

=  2̂يد حا̂( : : : : ))))٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
تيب ب� EJ 3رۀ رl̂ و قر�2̂=  و عقبه  = 
2
  حلق و آن ب�  
Iرعايت كند را تقص 
ام بدون گر ا و ^ ام را بعدى tل قبل، tل ا�= ^ ه ب� است؛ 2̂طل بعدى دهد، tل ا�= £  عذری روى از چنا�=

 ~ñچون فراموc  
2  = Eندانس� õمسأ  
تيب خ�ف اضطرار 2 EJ لt لt ،ايد ام <= ^  .است oيح شده ا�=
  

        ):  انكشاف تقدّم الذبح على الرمي :):  انكشاف تقدّم الذبح على الرمي :):  انكشاف تقدّم الذبح على الرمي :):  انكشاف تقدّم الذبح على الرمي :٤٤٤٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

لو اعتقد أنّ احلاج رمى، فقام النائب بالذبح، مث انكشف تقدّم الذبح على الرمي، فما 
        احلكم؟

  الذبح جمزئ يف الفرض.        ::::))))٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد    ----الفياضالفياضالفياضالفياض
  

        ):  انكشاف تقدّم التقصير أو الحلق على الذبح :):  انكشاف تقدّم التقصير أو الحلق على الذبح :):  انكشاف تقدّم التقصير أو الحلق على الذبح :):  انكشاف تقدّم التقصير أو الحلق على الذبح :٥٥٥٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  بالذبح فحلق أو قّصر، مث تبيّن له اخلالف، فما هو تكليفه اآلن؟إذا اعتقد أنّ الوكيل قام 

  ال شيء عليه يف الفرض املذكور.        ::::))))٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد
  

        ::::    الذبحالذبحالذبحالذبح    محلمحلمحلمحل): ): ): ): ١٣١٣١٣١٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ر مكه ؟ :)٢٣١(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين ~̈ ام  E> 
ه است 2 
تيب در ذ̂� ، مكه قد< EJ [استفتاء] مراد از مكه در  
ه است . 
  جواب) مراد مكه قد<

  

        ): الذبح بدون توكيل :): الذبح بدون توكيل :): الذبح بدون توكيل :): الذبح بدون توكيل :١٤١٤١٤١٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

عنهم،  كون وكيالًين من دون أن يقام أحد بالذبح عن زوجته أو عن اآلخر  ::::))))٢٣٢٢٣٢٢٣٢٢٣٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
                 

 .٨١٨املناسك الفارسي: م )٢٢٨(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )٢٢٩(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )٢٣٠(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )٢٣١(
 www.zanjani.irاملوقع الرمسي:  )٢٣٢(
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قبلون يقه بذحبه عنهم فهم يه اإلذن باألولوية وأنه إذا أخرب زوجته أو صديعتقد أن لديوكان 
 ىكفي، علين من عمله، فهل يكفي الذبح ذا الكيفيّة أم ال؟ وإذا ال يصبحون مسروريمنه و

  كون مبلغ األضحية؟يعاتق من 
ق اإلذن يف األعمال يمن طر واألولوية مثالً ىوإن عُلم بالفحو -إذا عُلم اإلذن يف هذا العمل 

كفي جمرد العلم بالرضا من دون العلم باإلذن. ومبلغ األضحية ي فهوكاف، لكن ال -األخری 
  كون هناك غرر.يرج من أموال من دفع مبلغ األضحية إال أن خي

لو طلب من احلاج اعطاء وكالة يف ذبح اهلدي لشخص معني فوافق  س:س:س:س: ::::))))٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣((((اهلامشياهلامشياهلامشياهلامشي
هذا الشخص هو الذي سيباشر عملية الذبح وبعد  نّ أاحلاج وأعطى الوكالة، لكن ختيل احلاج 

ن هذا الشخص يقوم بتوكيل غريه يف الذبح. فهل يصح الذبح من قبل ذلك أانتهاء املوسم علم 
ن يصرح بالوكالة يف التوكيل لصرح وكان غرض أنه لو كان طلب من احلاج أالغري؟ مع مالحظة 

  احلاج أن تنجز عملية الذبح عنه مشروعة.
  إن شاء اهللا. ،الذي وقع يف مفروض السؤال صحيح ومشروعالذبح  ج:ج:ج:ج:
  
        ): معرفة الوكيل بشخصه :): معرفة الوكيل بشخصه :): معرفة الوكيل بشخصه :): معرفة الوكيل بشخصه :١٦١٦١٦١٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

بشخصه، ولكن جيب أن يكون معينًا يف  حال جيب معرفة من ينوب عنه يف الذب الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  الواقع غري مردد.

  
        ): الخطأ في االسم أو نوع الحج :): الخطأ في االسم أو نوع الحج :): الخطأ في االسم أو نوع الحج :): الخطأ في االسم أو نوع الحج :١٨١٨١٨١٨((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

الذبح، ولعدة أســــباب قد خيطأ الذابح الوكيل أثناء الذبح  يقوم احلجاج عادة بالتوكيل يف
يف اســم موكله أو يف حتديد نوع احلج للمنوب عنه (حجة اإلســالم أو نيابية أو مندوبة...) فما 

  حكم ذلك الذبح؟
ن أويكفي  ،بد من نية القربة من النائب ال(يكفي قصده مبا يشري إليه.  ::::))))٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  . )٢٣٥( )الوجه الذي نواه احلاجّينوي ذبح احليوان على 
                 

  www.hashemishahroudi.orgاملوقع الرمسي  )٢٣٣(
  هـ . ١٤٣٨/ مجادى األوىل /  ٤استفتاء خمتوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )٢٣٤(
  www.sistani.orgاملوقع الرمسي    )٢٣٥(
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  الذي ينوي هو احلاجّ نفسه، ألن االستنابة يف الذبح تسبيب، وليست توكيالً. الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
=  در ::::))))٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢٣٦((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
اينده �زم قر�2̂=  تعي� =  بلكه بÎد، را ها آن ا9 ̂!اج، نيست <= 
_�=  اl̂ا© تعي�

=  است؛ 
ØاĴبنا yايند��  به كه ك هبه  ̂!اج از گرو: <= ه رود 3 قر2̂ن»� £  بنويسد ليسEw  در را ها آن اسا3 چنا�=
تيب به ها آن از ي� Ĵاى را قر�2̂=  هر خود در نيت و EJ رۀ ~&  = 
ايد ليست تعي�  كه كند مشخص نّيت، در مث�ً - <=

ره Ĵاى حا̂(  اول گوسفند واند را ها آن ا9 هرچند است، _�=  -يک &~ =  نداشته ها آن ا9 به تو̂;  2
 اصًل  �=
  .2̂شد
  
        نسيان الوكيل للذبح :نسيان الوكيل للذبح :نسيان الوكيل للذبح :نسيان الوكيل للذبح :المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

  بالده فما حكم احلاج؟ إىل ومل يذبح فوصل  ،اذا وكلّ احلاج من يذبح عنه ونسي
يام التشريق قبل انقضاء شهر ذي احلجة أذا علم بذلك بعد مضي إ :)٢٣٧(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

ن علم بذلك بعد إو .ن جيمع بني الصوم بدالً عن اهلدي والذبح يف بقية احلجةأحوط فاأل
  انقضاء الشهر تعيّن اهلدي للسنة القادمة. 

  
        والحلق :والحلق :والحلق :والحلق :    الصرورةالصرورةالصرورةالصرورة): ): ): ): ٢٨٢٨٢٨٢٨((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

الرجل الصرورة، وهو الذي يأيت حبجة اإلسالم عن نفسه،  جيب احللق علٰى الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
  . ولوإن مل يكن حجّه األ

، يتخّير بني املّبدً ا و الالّرجل الذي ال يكون حجّه حّجة اإلسالم عن نفسه وال يكون عاقصً
 ا اختيار احللق؛ نعم لواحللق والتقصري، ولكن مع ذلك لو كان حجّه األوّل فاألحوط استحبابً

  .التقصري اعلم خبروج الدم من رأسه أثناء احللق فاألفضل احللق، واألحوط استحبابً
  ه؟من كانت وظيفته احللق ولكن كان معذورًا من احللق فما هو حكم س:س:س:س: ::::))))٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨((((اهلامشياهلامشياهلامشياهلامشي

ال يبعد كفاية التقصري يف هذا املورد، واألحوط األوىل الرجوع يف هذا إىل من يرى  ج:ج:ج:ج:
  التخيري.

  
                 

 .٩٠٩املناسك الفارسي: م )٢٣٦(
 www.sistani.orgاملوقع الرمسي  )٢٣٧(
  www.hashemishahroudi.orgاملوقع الرمسي  )٢٣٨(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]١٠٥[ 
 

        ): النائب عن الصرورة :): النائب عن الصرورة :): النائب عن الصرورة :): النائب عن الصرورة :٢٩٢٩٢٩٢٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ئب �ورة نيست، آ2
 :)٢٣٩(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين [استفتاء] منوب عنه �ورة است و حلق را �زم 3 داند و 2=
ايد.جواب) در مفروض سؤال  حلق �زم است 2
 نه؟ 
 2̂يد حلق <=Iاج  

  
        داء الصدفية :داء الصدفية :داء الصدفية :داء الصدفية :المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

ول مرة حيج فيها إذا كان يشكو من داء الصدفية كيف حيلق احلاج أل س:س:س:س: :)٢٤٠(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
وإذا كانَ ذلك  ،بل جيزئه احللق باملاكنة الناعمة ،ال يلزم أن يكون احللق باملوس ج:ج:ج:ج:يف رأسه ؟ 

  ا أجزأه التقصري.ا أيضًحرجيً
  

        ::::    عشرعشرعشرعشر    الحاديالحاديالحاديالحادي    ليلةليلةليلةليلة    التقصيرالتقصيرالتقصيرالتقصير): ): ): ): ٣٤٣٤٣٤٣٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  جيزئ، وإن كان ال جيوز مع تعمده بعد العلم بكون موضعه يف النهار.  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  

        ): الحلق أو التقصير خارج (منى)  :): الحلق أو التقصير خارج (منى)  :): الحلق أو التقصير خارج (منى)  :): الحلق أو التقصير خارج (منى)  :٣٥٣٥٣٥٣٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ر احلاجّ بعد الذبح يف املذابح اخلارجة عن حدود مىن مع علمه  س:س:س:س:    الفياض:الفياض:الفياض:الفياض: إذا قصـــــــّ
  مىن، أو مع جهله بذلك فما هو حكمه؟ يفيفيفيفبلزوم وقوع التقصري 

ر  ج:ج:ج:ج: إن وظيفة العامل العامد الرجوع إىل مىن واحللق أو التقصـــــري فيها ... وأما إذا قصـــــّ
خارج مىن جاهالً باحلكم فالظاهر كفاية تقصـــــــريه شـــــــريطة أن يســـــــتمر جهله إىل آخر ذي 

  احلجة، وال شيء عليه غري إرسال شعره إىل مىن مع اإلمكان.
سيد سيدال سيدال سيدال ما حكم التقصري خارج مىن (جهالً باحلكم [وهو لزوم التقصري  س:س:س:س:        ::::))))٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١((((صادقصادقصادقصادق    ال

ال سيما  يف مىن] أو نسيانًا) أو  (جهالً باملوضوع [وهو اجلهل بأن ذلك املوضع خارج مىن])؟
  إذا علم باحلال بعد إتيانه بأعمال مكة املكرمة، أو بعد رجوعه إىل بلده.

ر هناك، وإال كفاه ذلك وال حاجة إىل جيب عليه مع  اإلمكان أن يعود ج:  إىل مىن ليقصـــــــّ
  تقصريه ثانيًا.

                 

  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )٢٣٩(
 www.sistani.orgاملوقع الرمسي    )٢٤٠(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )٢٤١(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]١٠٦[ 
 

 الفصـل الحادي والعشرون

  أعمال مكة المكرمة
  

        ::::    التمتعالتمتعالتمتعالتمتع    حجحجحجحج    فيفيفيفي    الوقوفينالوقوفينالوقوفينالوقوفين    علىعلىعلىعلى    مكةمكةمكةمكة    أعمالأعمالأعمالأعمال    تقديمتقديمتقديمتقديم): ): ): ): ٣٣٣٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

از و س| را  :)٢٤٢(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين = كه ̂ ازند طواف و <= 
Øمعذور 
= مقدم [استفتاء] آ2 
در uv را Ĵ وقوف�
از آن را � مقدم بدارند؟   بدارند، ̂ از هستند كه طواف نساء و <=

= از دخول در مكه 

 متمكن�Iو غ = 
  .جواب) Þ= توانند مگر خائف�
 =Þ ک = قاف¾ £2 Eرف� E2 حائض شود و =wاطمينان دارد كه بعد از رجوع از م 
سد 2 EJ 3 [استفتاء] ز�= كه

= 3 تواند مقدم بياورد، 2
 2̂يد بعد شود، آ2
 cانطور  
Iطواف نساء را ن 
كه 3 تواند طواف uv را مقدم بدارد، آ2
د؟ 
Iئب بگ   از اtال مĴ =wاى آن 2=

ام طواف، حائض 2̂شد Ĵای  ^ گر E2 زمان ام»ن ا�= جواب) 2̂يد طواف نساء را در زمان خود به جا آورد و ا
د. 
Iيب بگ   آن 2=

  

        ): تقديم األعمال للمفرد :): تقديم األعمال للمفرد :): تقديم األعمال للمفرد :): تقديم األعمال للمفرد :٧٧٧٧((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 فهل الوقوفني، على مكة أعمال تقدمي جيوز أنه اإلفراد حج أحكام يف ورد ::::سسسس: )٢٤٣(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  ا؟أيضً النساء طواف تقدمي ذلك يشمل
 املعذور وأما .احلج أقسام مجيع يف ااختيارً الوقوفني على النساء طواف تقدمي جيوز ال ج:ج:ج:ج:

 اعادته مث الوقوفني على تقدميه مىن مناسك أداء بعد عليه تعذره خوف مع له اوجوبً فاألحوط
  .فيه فيستنيب وإال عليه قدرته صادف إن بنفسه املناسك أداء بعد

  

        ): إمساك األنف عن الروايح الكريهة بعد التقصير :): إمساك األنف عن الروايح الكريهة بعد التقصير :): إمساك األنف عن الروايح الكريهة بعد التقصير :): إمساك األنف عن الروايح الكريهة بعد التقصير :٩٩٩٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 الروائح عن األنف إمســـــــاك جيوز له بالســـــــعي، انياإلت وقبل احلج، يف ريالتقصـــــــ بعد
  الكريهة؟

                 

  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )٢٤٢(
  .٦٢مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )٢٤٣(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]١٠٧[ 
 

  .جيوز ::::))))٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  

        النساء:النساء:النساء:النساء:    طوافطوافطوافطواف    قبلقبلقبلقبلوووو    التقصيرالتقصيرالتقصيرالتقصير    بعدبعدبعدبعد    النساءالنساءالنساءالنساء    منمنمنمن    يحرميحرميحرميحرم    ماماماما    مقدارمقدارمقدارمقدار): ): ): ): ١١١١١١١١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

2
  حلق از بعد uv  مفرده 2
  tرۀ در  رم گر ا ::::))))٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين  
I3 شود خارج احرام از آن 2̂  كه- تقص- 
ام را نساء طواف هرچند است oيح كند ازدواج ^   .نداده 2̂شند ا�=

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  :الفتوىهـ) مت تغيري  ١٤٣٨ –يف (جامع أحكام احلج والعمرة 
 عليه النساء حرمة فالظاهر املفردة العمرة يف النساء طواف ترك إذا        ::::))))٢٤٦٢٤٦٢٤٦٢٤٦((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد

 اجلهل يف هذا عمرته، ىعل ايومً ثالثون: كامل شـــهر ىمضـــ ذاإ الإ به نائبه أو هو يأيت أن إىل
 حترم مل مت فإذا احلجة ذي يف دام ما احلج وهكذا النســــــاء، لطواف الناســــــي وكذا والعمد،

 أو بنفســـــه الطواف قضـــــاء وجوب) واحلج املفردة العمرة( الفرضـــــني يف عليه ىيبق لكن عليه
  .عنه النائب
  

        ): تراكم طوافات النساء :): تراكم طوافات النساء :): تراكم طوافات النساء :): تراكم طوافات النساء :١٣١٣١٣١٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 للمتعدد واحد نساء طواف يكفي أم به خاص نساء طواف نسك لكل أن هل س:س:س:س: :)٢٤٧(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
 نساء بطواف واحلاج املعتمر يأيت أن يكفي وهل وحج؟ متعددة مفردة كعمرات النسك، من

  وحج؟ عمرة لكل النساء بطواف يأيت أن يلزمه أم واحلج العمرات كل عن واحد
  .به خاص نساء طواف نسك لكل نعم ::::جججج

وال جيوز له االكتفاء  وحج، جيب عليه أن يأيت بطواف النساء بعدد كلّ عمرة الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
  .بطوافٍ واحدٍ للجميع

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  :الفتوى عديلهـ) مت ت ١٤٣٨ –يف (جامع أحكام احلج والعمرة 

                 

 .F1e1iJdDOOsرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عرب االمييل  )٢٤٤(
 .٢٦٤املناسك الفارسي: م  )٢٤٥(
 .١٣٣٦جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٢٤٦(
  .١٨٠مناسك احلج والعمرة مع االستفتاءات:  )٢٤٧(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
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 فيه وطاف باحلج أتى مث املفردة العمرة يف النســــاء طواف ترك من        ::::))))٢٤٨٢٤٨٢٤٨٢٤٨((((صــــادقصــــادقصــــادقصــــادق    الســــيدالســــيدالســــيدالســــيد
 تياناإل قبل االجتناب اســـــتحبابًا األحوط كان وإن له، النســـــاء حلية فالظاهر النســـــاء طواف
 مل نإو ،بنفســـــه املفردة العمرة نســـــاء طواف وجوب عليه ىيبق نعم للعمرة، النســـــاء بطواف
 بطواف وأتى مفردة عمرة اعتمر مث النســاء بطواف يأت ومل حج إذا وكذا ،ةفباالســتناب يتمكن

 به تياناإل وترك النساء بطواف ثانيهما يف وأتى مفردتني بعمرتني أتى إذا أيًضا وكذا النساء،
  .األوىل يف
  

        ): الشك في اإلتيان بطواف النساء :): الشك في اإلتيان بطواف النساء :): الشك في اإلتيان بطواف النساء :): الشك في اإلتيان بطواف النساء :١٤١٤١٤١٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  إذا رجع إىل بلده، مث شك يف إتيانه بطواف النساء، فما احلكم؟
  ال يعتين بالشك يف فرض السؤال.        ::::))))٢٤٩٢٤٩٢٤٩٢٤٩((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد

  

        ): العلم ببطالن أحد الطوافين :): العلم ببطالن أحد الطوافين :): العلم ببطالن أحد الطوافين :): العلم ببطالن أحد الطوافين :١٥١٥١٥١٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  وإما طواف النساء) فما احلكم؟ ،إذا علم ببطالن أحد الطوافني (إما طواف العمرة
  يكفيه أن يطوف طوافًا واحدًا بنية ما يف الذمة يف فرض السؤال.        ::::))))٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد

  
        ): اختالف الزوجين في صحة الطواف :): اختالف الزوجين في صحة الطواف :): اختالف الزوجين في صحة الطواف :): اختالف الزوجين في صحة الطواف :١٦١٦١٦١٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

كل من الزوج والزوجة صــــحة طواف النســــاء لنفســــه و بطالنه  عتقدي س:س:س:س:  ::::))))٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
  وز فما هو احلل؟جي االقتراب من اآلخر أم ال؟ و إذا الوز هلما جيلآلخر، فهل 

كون يف رأيه الطواف املســتحب ويف رأي ي يالذ ،طوف كل منهما بنية الطواف املشــروعي ج:ج:ج:ج:
  وز هلما االقتراب بعد ذلك.جيو  ،الطرف اآلخر طواف النساء

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  :إضافة للفتوىهـ)  ١٤٣٨ –يف (جامع أحكام احلج والعمرة 

                 

 .١٣٣٧جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٢٤٨(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )٢٤٩(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )٢٥٠(
 www.zanjani.irاملوقع الرمسي:  )٢٥١(
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 فاألحوط ، وعدمها لآلخر النساء طواف صحة يف الزوجان اختلف إذا        ::::))))٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد
 يف كــان إذا احلجــة ذي متــام بعــد حرمــة ال نعم اآلخر، طواف بطالن يعلم ملن املقــاربــة ترك
  .املفردة العمرة يف كان اذا يومًا ثالثني: الشهر متام وبعد ،احلج
  
        ): عنونة طواف النساء :): عنونة طواف النساء :): عنونة طواف النساء :): عنونة طواف النساء :١٨١٨١٨١٨((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 أو احلجاج بقية يطوف كما طاف أنه بل العنوان هذا يقصد أن دون من النساء بطواف أتى إذا س:س:س:س:
  النساء؟ طواف عن ذلك جيزيه فهل احلاج معلم أمره كما

  جيزيه ذلك. ج:ج:ج:ج:    ::::))))٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد
  
        ): الخطأ في صالة طواف النساء :): الخطأ في صالة طواف النساء :): الخطأ في صالة طواف النساء :): الخطأ في صالة طواف النساء :١٩١٩١٩١٩((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  لبلدي؟ رجعت وقد النساء طواف صالة يف اخلطأ كان إذا النساء طواف أعيد أن جيب هل
كال يف فرض الســـؤال، وإمنا يصـــلّي ركعتني بنية صـــالة الطواف يف         ::::))))٢٥٤٢٥٤٢٥٤٢٥٤((((صـــادقصـــادقصـــادقصـــادق    الســـيدالســـيدالســـيدالســـيد

 مكانه.
 

b  
  

                 

 .١٣٤٨جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٢٥٢(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  استفتاء خطي خمتوم، )٢٥٣(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )٢٥٤(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
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  الفصـل الثـاني والعشرون

 المبيت فـي مـنى
        

        ): اإلخالل بنية المبيت :): اإلخالل بنية المبيت :): اإلخالل بنية المبيت :): اإلخالل بنية المبيت :٣٣٣٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

بوجوا، فهل جيب عليه التكفري؟ وإذا كان إذا بات يف مىن من دون نية جهالً : : : : الفياضالفياضالفياضالفياض
  مبيته كذلك النصف األول من الليل، فهل جيب عليه املبيت النصف الثاين مع النية؟

عليه كفارة على األحوط وجوبًا إذا كان جهله بوجوب نية املبيت يف مىن عن قصـــــــور. وأما 
وأما يف الفرض الثاين فعليه إذا كان عن تقصري فحكمه حكم العامل العامد يف اإلمث والكفارة. 

  املبيت يف النصف الثاين.
ما حكم احلاجّ الذي بقي يف مىن ليلة احلادي عشـــر أو الثاين عشـــر،     ::::))))٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥((((صــادقصــادقصــادقصــادق    الســيدالســيدالســيدالســيد

  يكفي ذلك. لكن من دون نية املبيت لعدم علمه بالوجوب مثالً؟
ــا، كــان بــالنيــة أخــل ... وإذا مبىن املبيــت يف النيــة جتــب(   وإن عليــه كفــارة ال ولكن آمثً

  .))))٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦((((    احتياطًا) استحبت
        

        ::::    المبيتالمبيتالمبيتالمبيت    منمنمنمن    الواجبالواجبالواجبالواجب    المقدارالمقدارالمقدارالمقدار): ): ): ): ٤٤٤٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

بوجوب  تفتونهل :  مسألة املبيت يف مىن النصف الثاين من الليليف س:س:س:س: ::::))))٢٥٧٢٥٧٢٥٧٢٥٧((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
وهل ميكن أن يكتفي باملبيت يف مىن قبل طلوع الفجر  استيعاب كامل النصف؟ أو حيتاط بذلك؟

  ؟بساعتني مثالً
  من املبيت يف متامه. بل ال بدّ ،من النصف الثاين اجزءً ن يبيت احلاجّأال يكفي يف املبيت  ج:ج:ج:ج:

هل ابتداء وقت املبيت الثاين مبىن من قبيل منتصف الليل مبين على  س:س:س:س:: : : : )٢٥٨(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
        ج: احتياط.ج: احتياط.ج: احتياط.ج: احتياط.    الفتوى، أو االحتياط اللزومي؟

                 

 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )٢٥٥(
 .١٣٧٧جامع أحكام احلج والعمرة: م  )٢٥٦(
 .582586رقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عرب االمييل  )٢٥٧(
  هـ ، إال أم رفضوا ختم جوام. ١٤٣٩ربيع اآلخر  ٩جواب مكتب النجف األشرف خطيًا، بتاريخ  )٢٥٨(
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احلاج أن يكون  ىاحلادية عشرة، علليلة الليلة الثانية عشرة، مثل اليف ( ::::))))٢٥٩٢٥٩٢٥٩٢٥٩((((ايناينايناينلزجنلزجنلزجنلزجناااا
  ).ا مبىن حلظة طلوع الفجرأو أن يكون حاضرً ،من غروب الشمس حىت منتصف الليل يف مىن

ãéfßiãéfßiãéfßiãéfßiá^á^á^á^VVVV< << << << <

زد� شب cانند شب دوازد� در حا̂( املذكور أعاله يوافق املناسك الفارسي ( -١ 
 در چنانكه- 2
 6õگذشت قبل مسأ-  = 
=  و » شب اول نيمه بيتوته« ب� 

  » اصباح« ب�I   .)٢٦٠()است  =
 العريب: ، حيث قال يف املناسك١٢إعراض عن احتياطه الوجويب بالنسبة لليلة  فهل هو -٢

علٰى من جيب فيها  -عشرة ) وأمّا بالنسبة إىل الليلة الثانية عشرة والثالثة٨٧٤((املسألة 
لوعها، وال خيرج منه ا أن يبيت احلاجّ يف مٰىن من غروب الشمس إٰىل ط: فاألحوط وجوبً-املبيت

   يف هذه الفترة (أي بني غروب الشمس إٰىل طلوعها)، حتّٰى لإلتيان بأعمال مّكة الواجبة). 
 كتوتة الواجبة، وذليوز اخلروج من مىن ىف فترة البجي[استفتاء] هل  :)٢٦١(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين

 يف واقعة احلاج سكنهاي اليت مةيللخ املخصصة احلمامات كانت إذا مايف احلاجة، قضاء جلأل
  مىن؟ خارج

ه يجتب عل خرج فاللو  كنتوتة الواجبة، ليفترة الب ا عدم اخلروج يفجواب) األحوط وجوبً
  .كفارةال

  
        ::::    منىمنىمنىمنى    فيفيفيفي    الليلالليلالليلالليل    نصفنصفنصفنصف    حسابحسابحسابحساب    كيفيةكيفيةكيفيةكيفية): ): ): ): ٥٥٥٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

نصـــف الليل حيســـب من أول الغروب حىت طلوع الشـــمس على األحوط وجوبًا، اخلميين: اخلميين: اخلميين: اخلميين: 
        عي.واألحوط احلساب من الغروب الشر

 الشمس غروب هو هل مىن؟ يف للمبيت بالنسبة عندكم الليل حدّ هو ما س:س:س:س: ::::))))٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  الشمس؟ طلوع إىل أم الفجر طلوع إىل

  .الفجر طلوع إىل الشمس غروب من النصف هو املبيت يف الليل نصف يف امليزان ج:ج:ج:ج:

                 

  www.zanjani.irاملوقع الرمسي:  )٢٥٩(
  .١٠٣٣-١٠٣٢املناسك الفارسي: م  )٢٦٠(
  http://wahidkhorasani.comاملوقع الرمسي  )٢٦١(
 www.leader.irاالستفتاءات امللحقة مبناسك احلج، على املوقع الرمسي  )٢٦٢(
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VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi   
حســاب النصــف األول من هذا تأكيد لعدول الســيد اخلامنئي عن احتياطه بالنســبة لكيفية 

  .ليلال
        منتصف الوقت بني سقوط القرص والفجر.الفياض: الفياض: الفياض: الفياض: 
=  شب  اسبه آخر به نسبت 2̂يد حا̂( : : : : ))))٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
ر طلوع ب� ^  بناĴ  كند احتياط آفتاب طلوع و <=

 = 
Øای خروج اĴ زد�، شب در شب نيمه از بعد منا از 
=  از)مغرب  از را شب 2 
=  ب� Eرف�  =)Á ق) طرف  E2  م?~
 .كند حساب آفتاب طلوع
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  :سابقًا كانت املسألة احتياطية عند السيد الزجناين حيث قال يف املناسك العريب
من يريد املبيت يف مٰىن النصف األوّل من الليل فاألحوط يف حقّه احتساب  )٨٧٨املسألة (( 

يريد العود إٰىل مٰىن املشرقّية وانتهاءً إٰىل طلوع الشمس. ومن  الليل ابتداءً من ذهاب احلمرة
ابتداءً من استتار القرص وانتهاءً إٰىل طلوع  قبل منتصف الليل فاألحوط يف حقه احتساب الليل

  .)الفجر
        ::::    الزحامالزحامالزحامالزحام    لشدةلشدةلشدةلشدة    الوصولالوصولالوصولالوصول    تأخرتأخرتأخرتأخر): ): ): ): ١٠١٠١٠١٠((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 فهل، املطلوب الوقت يف الوصول من منعته الزحام شدة ولكن، مىن إىلقاصدًا  خرج لو
  ذلك؟ يف تقصريه عدم رغم الكفارة عليه جيب

إذا كان تأخّره بعد الغروب الشــــرعي وجب عليه املبيت يف النصــــف         ::::))))٢٦٤٢٦٤٢٦٤٢٦٤((((صــــادقصــــادقصــــادقصــــادق    الســــيدالســــيدالســــيدالســــيد
الثاين، وال شيء عليه. وأما إذا كان تأخره بعد النصف الثاين، فإن كان عن تقصري فاألحوط 

  وجوبًا الكفارة بشاة، وإن كان قصورًا فاألحوط استحبابًا.
  
        ::::    المبيتالمبيتالمبيتالمبيت    عدمعدمعدمعدم    كفارةكفارةكفارةكفارة): ): ): ): ١١١١١١١١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ما هو حكم اخلروج من مىن حال املبيت مبقدار مخس دقائق أو أكثر  س:س:س:س: ::::))))٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥((((اهلامشياهلامشياهلامشياهلامشي
جيب عليه على األحوط البقاء يف النصف الثاين من الليل يف مفروض السؤال إذا  ج:ج:ج:ج: عمدًا؟

                 

 .١٠٣١املناسك الفارسي: م )٢٦٣(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩ل ذي القعدة احلرام استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أو )٢٦٤(
  www.hashemishahroudi.orgاملوقع الرمسي  )٢٦٥(
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وإن مل يبق لذلك أو كان مبيته يف النصف الثاين من الليل وخرج  .كان خروجه يف النصف األول
  ذلك املقدار من مىن فاألحوط التكفري بشاة إذا كان عاملًا عامدًا.ب
        

        ::::    المبيتالمبيتالمبيتالمبيت    وجوبوجوبوجوبوجوب    منمنمنمن    المستثنونالمستثنونالمستثنونالمستثنون): ): ): ): ١٢١٢١٢١٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

  : تفاصيل حول االشتغال بالعبادة :تنويه

استحباب النظر إىل الكعبة املشرفة هل يشمل حالة استتار الكعبة  س:س:س:س: ::::)٢٦٦(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  نعم. ج:ج:ج:ج:بستارها املعروف؟ 

ــــــيد ــــــيدالس ــــــيدالس ــــــيدالس  من ليس ولكنه ،الثواب وفيه عبادة العلم وطلب الكعبة ىلإ النظر        ::::))))٢٦٧٢٦٧٢٦٧٢٦٧((((صــــــادقصــــــادقصــــــادقصــــــادق    الس
 ذاإ يضر ال االسئلة ىعل وغريه املرشد جواب نعم األظهر، على مبىن املبيت عن البدل العبادة

  .ثالث أو كدقيقتني قليلة لدقائق كان
گر اول شب را در مكه بود و بعد از نصف شب در حرم مشغول عبادت  :)٢٦٨(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين [استفتاء] ا


 ؟Iخ 
  شد عبادت نصف شب E2 صبح كفايت از مبيت از نصف شب E2 صبح در مw= 3 كند 2
  .جواب) كفايت Þ= كند

ه است 2
 مطلق 
  مكه؟ [استفتاء] آ2
 مراد از اشتغال در مكه كه مستثw= از مبيت در مw= است، مكه قد<
ه است. 
  جواب) مراد مكه قد<

  [استفتاء] آ2
 نظر به كعبه، عباد�E  سوب 3 شود كه مورد استثناء از بيتوته واجب در مw= 2̂شد؟
  جواب) احوط إن ô يكن أقوى عدم احتساب است.

  

        ::::    المدنيينالمدنيينالمدنيينالمدنيين    عقبةعقبةعقبةعقبة    تجاوزتجاوزتجاوزتجاوز): ): ): ): ١٣١٣١٣١٣((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

عقبة املدنيني، هل هذا احلكم فيما يرتبط باملبيت يف مىن وجتاوز  س:س:س:س: ::::))))٢٦٩٢٦٩٢٦٩٢٦٩((((الســــيســــتاينالســــيســــتاينالســــيســــتاينالســــيســــتاين
يقتصـــــــر على هذا املوضـــــــع (عقبة املدنيني) أو يشـــــــمل مجيع خمارج مكة املكرمة يف الوقت 

  خيتص باخلروج من مكة احلالية. ج:ج:ج:ج: الراهن؟
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]١١٤[ 
 

ال يشـــمل االســـتثناء من كان عازمًا من األول ترك املبيت مبىن، وجيوز ملن يبدو  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
عد جتاوز مكة القدمية ف له املبيت يف العزيزية وحنوها يف الطريق إىل مىن له ذلك ب يجوز 

  اختيارًا.
آ2
 مراد، طواف از اول شب است 2
 شامل يک ساعت بعد و 2
  ٢١٩[استفتاء] ص  :)٢٧٠(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين

= 3 شود؟ 
Iدو ساعت بعد ن  
̂<اند ، جواب) طواف از اول وقت عشاء نبايد بگذرد، و بناĴ احتياط واجب دو سه ساعĴ Ewای عبادت 

ود اش»ل ندارد . =J =wره به مl̂ 3ای رĴ روز E2 بگذرد و = 
گر از عقبه مدني� = صورت ا 
Øدر ا  
        : محطة قطار الجمرات :: محطة قطار الجمرات :: محطة قطار الجمرات :: محطة قطار الجمرات :    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ــل، وهي أبعــد من اجلمرة الكربى، فهــل  حمطــة (القطــار اجلمرات) تقع يف أعلى اجلب
؟ وهل جيوز االســـــتفادة من االســـــتفادة من القطار يف هذه احلالة يضـــــر باملبيت يف مىن ليالً
  القطار للرجوع من اجلمرات إىل املخيمات يف اليوم الثاين عشر ؟

نعم، يضــــر باملبيت يف الفرض املذكور، وال إشــــكال يف الرجوع إىل  ::::))))٢٧١٢٧١٢٧١٢٧١((((الســــيد صــــادقالســــيد صــــادقالســــيد صــــادقالســــيد صــــادق
  املخيمات.

        نوم نصف الليل كامالً:نوم نصف الليل كامالً:نوم نصف الليل كامالً:نوم نصف الليل كامالً:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

مبيت داشته است، و© در � وقت مبيت [استفتاء] كy قبل از رسيدن به مw= نيت : )٢٧٢(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
= كy كه به قصد مبيت به مw= رفته است و© در � وقت مبيت خواب بوده  
خواب بوده است و cچن�

ايد؟   است. آ2
 از مبيت واجب كفايت 3 <=
جواب) نسبت به نيمه اول از شب 2̂يد نيت مبيت را مقارن 2̂ اول جزء شب داشته 2̂شد ، و© نسبت به 

گر در مw= بوده و نيت داشته و بعد خوابش Ĵده مبيت او oيح است.نيمه    دوم ا
 عليه أو مغمى نائمًا كان فإن املبيت، ليلة يف يقظة حال يف يكون أن جيب ال        ::::))))٢٧٣٢٧٣٢٧٣٢٧٣((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد

  النية. منه سبقت إذا كفى، آخره إىل الوقت أول من ولو
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 الفصـل الثالث والعشرون

  الجمــــــار رمـي
  

        إخراج الحصيات من الحرم فترة قصيرة:إخراج الحصيات من الحرم فترة قصيرة:إخراج الحصيات من الحرم فترة قصيرة:إخراج الحصيات من الحرم فترة قصيرة:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

هل إخراج احلصيات من احلرم ملدة يوم أو يومني، يضر جبواز الرمي ا؟ وهل فرض 
اإلشكال يف ذلك، هل يرتفع اإلشكال بإعادة تلك احلصيات سويعات إىل احلرم قبل حصول 

  الرمي ا؟
العريف، فإن كان عنوان (حصيات احلرم) صادق يتبع يف ذلك الصدق  ::::)٢٧٤(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  عليها؛ كفى ذلك.
  ال يضر ذلك بالرمي يف فرض السؤال. ::::))))٢٧٥٢٧٥٢٧٥٢٧٥((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق

        

        ): الزيادات في حجم الجمرات :): الزيادات في حجم الجمرات :): الزيادات في حجم الجمرات :): الزيادات في حجم الجمرات :٣٣٣٣المسألة (المسألة (المسألة (المسألة (    ����

= [استفتاء] : )٢٧٦(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين 
Øر3 هرجای 2̂ توجه به ا 
ش داده شده، آ2 EIره از ̂¤ت عرض گسl̂ كه
  آن _�= است؟

ّكن در � وقت و 2
 حر̂( بودن آن، جواب)  E> ر3 شود و در صورت عدم �2̂يد  اذات l̂ 2̂رۀ اص
د. 
Iيب بگ =2  

 ي. هل يف رمريجدار كب رت اجلمار الثالثة إىليف الوقت احلاضر تغّي س:س:س:س:  ::::))))٢٧٧٢٧٧٢٧٧٢٧٧((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
قال أنه يف مكان العمود السابق أو يوسط اجلدار الذي  ات إىليب رمي احلصجياجلمرات 

  اجلدار؟ ما حكم الرمي من الطوابق العليا؟ يباق الرمي إىل زئجي
زئ الرمي جيا ضًيمجيع أجزاء جدار اجلمرة. وأ صح الرمي إىلييف الوضع احلايل،  ج:ج:ج:ج:

  من الطوابق العليا.
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 ): استئناف الرمي من جديد :): استئناف الرمي من جديد :): استئناف الرمي من جديد :): استئناف الرمي من جديد :٩٩٩٩المسألة (المسألة (المسألة (المسألة (    ����

واستئناف الرمي بعد رمى بعض احلصيات، هل يصح له اإلعراض عنها،  س:س:س:س:  السيستاين:السيستاين:السيستاين:السيستاين:
   من جديد؟

  .))))٢٧٨٢٧٨٢٧٨٢٧٨((((    عرب االمييل (جيوز) ج:ج:ج:ج:
وأما مكتب النجف األشرف (ال يصح اإلعراض يف نفسه مع وقوعها على الوجه الشرعي 

  .)٢٧٩(الصحيح)
من شكّ يف عدد الرميات وألغاه، مثّ استأنف الرمي بسبع رميات أخرٰى، هل  الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:

  .ء عليهنعم، صحّ رميه، وال شي  ؟ايكون رميه صحيحً
  
        ): تقديم الجمرات الثالث على الذبح :): تقديم الجمرات الثالث على الذبح :): تقديم الجمرات الثالث على الذبح :): تقديم الجمرات الثالث على الذبح :١٥١٥١٥١٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

زد� l̂رات  :)٢٨٠(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين 

 نكرده است 3 تواند روز 2Iتقص 
[استفتاء] كy كه روز عيد حلق 2

 انداخته است 3 تواند l̂رات ث�ث را ر3 كند؟Iخ 6 E2 كه ذ̂� را از روز عيد yك = 
  ث�ث را ر3 كند؟ cچن�

 ، 
Iجواب) خ 
Iتقص 
ايد بناĴ احتياط واجب ابتداء حلق 2 => 
Iتقص 
زد� حلق 2 
واهد روز 2 در صور�E كه ̂�=
وده، بعد از حلق، ر3 را  ، l̂رات را ر3 <= 
Iتقص 
گر قبل از حلق 2 ايد و ا كند و بعد l̂رات ث�ث را ر3 <=

واه = نسبت به ذ̂� در صور�E كه ̂�= 
ايد، و cچن� ايد، بناĴ احتياط بناĴ احتياط واجب اعاده <= زد� ذ̂� <= 
د روز 2
ايد.   واجب اول ذ̂� كند و بعد ر3 <=

يق أو ما قبل   م الت?~ 

 الذ̂� ا© اليوم ا¡ادى ع?~ أو الثا�= ع?~ و ا¡=�صة ا© آخر أ2Iخ 6 E2 [استفتاء] مع
حرام يوم العيد أو لي¾E ا¡ادی ع?~ أو يوم ا¡ادی ل �= سبيل ا© التحلل �= ا��   ع?~ ...؟ ا�Aخر، �=


 عن الذ̂�.Iا¡لق و التقص 
Iخ 6 E2 جواب) ا�6حوط  
لو مل يتمكن احلاج من الذبح واحللق أو التقصري يف اليوم العاشر  س:س:س:س:    ::::))))٢٨١٢٨١٢٨١٢٨١((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد

فهل ميكنه يف اليوم احلادي عشر أن يرمي اجلمرات الثالث قبل  -بعد أن رمى العقبة الكربى -
 العامل.سنعم، واهللا ج:  أن يأيت بالذبح؟
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        ::::    الزحامالزحامالزحامالزحام    وشدةوشدةوشدةوشدة    الرميالرميالرميالرمي): ): ): ): ١٦١٦١٦١٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

توان روز در ر3 از l̂ره، اطراف ̂¤ت شلوÀ=  به كه كy: : : : ))))٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ه اطمينان است، 2= £  چنا�=

  2̂  داردIخ 6 E2 ،3قدرت ر  Ĵ ام ^ فت، 2̂يد خواهد ر3 ا�= 
2  E2  =ل كه زما� Eòطرف عذرش 3 دهد احĴ گردد  Îص 
يب رجاءً  3 تواند البته .كند د؛ 2= 
Iه اما بگ £ ن وقت E2  عذرش، چنا�= 
2 ا را ر3 خودش، شد، Ĵطرف £2 . آورد ̂�^

 = 
ل گر 2̂  ا است cچن� Eòطرف احĴ عذر، شدن  E2 ن 
2 يب كه زما�=  £2 = `كن 2= Eاست، گرف�  Îاست كرده ص. 
  

         : : : :ليالً ليالً ليالً ليالً     الرميالرميالرميالرمي    أوأوأوأو    االستنابةاالستنابةاالستنابةاالستنابة    بينبينبينبين    النساءالنساءالنساءالنساء    أمرأمرأمرأمر    دوراندوراندوراندوران): ): ): ): ١٧١٧١٧١٧((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

هل جيوز للمرأة واملريض وكبري السن أن يرموا اجلمار الثالث ليلة احلادي عشر والثاين 
 عشر ؟ وهل يكتفى ذا العمل ؟ 

نعم جيوز للمرأة واملريض والشيخ واخلائف على نفسه أو عرضه أو ماله يف     ::::))))٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣((((الفياضالفياضالفياضالفياض
ليلة احلادي عشر والثاين عشر، وجيزي ذلك وال شيء عليهم يف النهار وإن كانوا متمكنني منه 

    فيه واهللا العامل. 
  

        ): االستنابة للرمي ليالً :): االستنابة للرمي ليالً :): االستنابة للرمي ليالً :): االستنابة للرمي ليالً :٢٠٢٠٢٠٢٠((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

يب  رĴ 3ای موظفند كه كسا�= : : : : ))))٢٨٤٢٨٤٢٨٤٢٨٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ند،2= 
I2̂يد ام»ن، صورت در بگ yيب را ك ند 2= 
Iبگ 
ام عيد روز را در ر3 كه ^ ا خود هرچند دهد، ا�= يب و آ�= ا آ 2= يب گر ا و 2̂نوان 2̂شند از �= =2  = Eای گرف�Ĵ 3ر 
يب قبل، شب در Ĵای ر3 نيست `كن روز در ند 2= 
Iبگ.  

يw= كه قبل از نيمه  :)٢٨٥(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين ن و معذور شب وقوف مشعر را درک 3 كنند و بعد [استفتاء] ز2=
از آن Ĵاى رl̂ 3ره عقبه در cان شب عيد به مw= 3 آيند آ2
 3 توانند در صورت عدم توان نسبت به ر3، 

ند 2
 نيابت در ر3 به روز عيد موكول شود ؟ 
Iئب بگ   cان شب Ĵاى ر3 2=
ند. 
Iئب بگ   جواب) Ĵای ر3 در روز 2=
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        يب الرامي النائب :يب الرامي النائب :يب الرامي النائب :يب الرامي النائب :): ترت): ترت): ترت): ترت٢١٢١٢١٢١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

مث ينتقل إىل  ،جيوز للنائب أن يرمي اجلمرة الصغرى لنفسه ولغريه نيابة الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  مث يعود فريميها نيابة. ،الوسطى وهكذا. كما جيوز له أن يرمي اجلمرات الثالث لنفسه مثالً

  

        ): ارتفاع عذر المنوب عنه :): ارتفاع عذر المنوب عنه :): ارتفاع عذر المنوب عنه :): ارتفاع عذر المنوب عنه :٢٢٢٢٢٢٢٢((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

ب جيذا استنابت املرأة فرمى عنها مث علمت بارتفاع الزحام فهل إ س:س:س:س: :)٢٨٦(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
  بنفسها. يإعادة الرم اهيب علجي ج: بنفسها ؟ يها إعادة الرميعل

يب عذر، خاطر به كه كسا�= : : : : ))))٢٨٧٢٨٧٢٨٧٢٨٧((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ند، 2= 
Iه 3 گ £  عذرشان 2
  اند نبوده شود معذور معلوم چنا�=
ايند، پس ر3 خود 2̂يد شود، Ĵطرف يب مريض گر ا <= د 2= 
Iبد ̂�بودی زما�=  و بگ 
 l̂ره روز د�، در بتواند كه 2

=  از بعد گر و© ا شود؛ اعاده خودش توسط ر3 2̂يد كند ر3 را Eزم آن قضای شد، خوب ر3، وقت گذش�� 
 .نيست

  

        ): كيفية القضاء : ): كيفية القضاء : ): كيفية القضاء : ): كيفية القضاء : ٢٤٢٤٢٤٢٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

= ر3 2̂يد: : : : ))))٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين 
 cان (يک دوازد� ساعت يک مقدار به حداقل روز، آن ر3 و قبل روز ب�
ام ادا ر3 قبل از را قضا ر3 احتياط بناĴ  و شود فاص¾ روز) ^   .دهد ا�=

  
        ): تأثير الخلل في الرمي على األعمال الالحقة : ): تأثير الخلل في الرمي على األعمال الالحقة : ): تأثير الخلل في الرمي على األعمال الالحقة : ): تأثير الخلل في الرمي على األعمال الالحقة : ٢٦٢٦٢٦٢٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

إذا جزم بعد اإلحالل بعدم صحة رميه اجلمرة كامالً أو بعض احلصيات، فما هو تكليفه ال سيما 
  بأعمال مكة املكرمة أيضًا؟إذا كان قد أتى 

 جيب عليه تدارك الرمي بنفسه، وال شيء عليه.        ::::))))٢٨٩٢٨٩٢٨٩٢٨٩((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد

        ): العثور على حصيات الغير :): العثور على حصيات الغير :): العثور على حصيات الغير :): العثور على حصيات الغير :٢٧٢٧٢٧٢٧المسألة (المسألة (المسألة (المسألة (    ����

  خذها والرمي ا؟أىل التعرف عليه فهل جيوز إلو عثر احلاج على حصيات فقدت من صاحبها وال سبيل 
قوبلت بأقل من الدرهم الشرعي، فيجوز. وإال فاألحوط إذا مل تقابل باملال، أو         ::::))))٢٩٠٢٩٠٢٩٠٢٩٠((((صادقصادقصادقصادق    السيدالسيدالسيدالسيد

  استئذان احلاكم الشرعي أو وكيله فيها.
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 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )٢٨٩(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي خمتوم، بتاريخ أول ذي القعدة احلرام  )٢٩٠(



        هـهـهـهـ    ١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩١٤٣٩    ----إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة إضافات على احلبوة  السادسة 
 

]١١٩[ 
 

  الفصـل الرابع والعشرون

 من أحكام الحرمين الشريفين

  
        ::::    الصالةالصالةالصالةالصالة    فيفيفيفي    التخييرالتخييرالتخييرالتخيير): ): ): ): ١١١١((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

اجلديدة ملكة املكرمة واملدينة ختيري املسافر بني القصر والتمام يشمل االمتدادات الفياض: الفياض: الفياض: الفياض: 
        املنورة، وهو ختيري استمراري.

ازشان نكرده اند، اقامه قصد E2 : : : : ))))٢٩١٢٩١٢٩١٢٩١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين وانند، شكسته را 2̂يد <= واهند چند هر ̂�= مسجدا¡رام  در ̂�=
 
2  ŵاز �مسجدالن وانند <= =�̂. 

  
        حكم الحملدارية من حيث القصر والتمام:حكم الحملدارية من حيث القصر والتمام:حكم الحملدارية من حيث القصر والتمام:حكم الحملدارية من حيث القصر والتمام:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

ما حكم احلملدارية الدين يسافرون يف كل سنة اىل احلج من حيث  س:س:س:س: :)٢٩٢(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  القصر واالمتام يف الصالة ؟ 

احلملدارية الذين يسافرون إىل مكة يف أيام احلج يف كل سنة ويقيمون يف بالدهم بقية  ج:ج:ج:ج:
أيام السنة خيتلف حاهلم يف جريان حكم من عمله السفر عليهم وعدمه، فإنه إذا كان سفرهم 

 اطويالً كثالثة أشهر أو حنوها كان حكمهم التمام، وإذا كان ال يستغرق إال وقتً اوقتً يستغرق
ا هلم اجلمع وإن كان فيما بني ذلك فاألحوط لزومً ،ا كثالثة أسابيع كان حكمهم القصرقصريً

  بني القصر والتمام.
إذا كانت فترة عملهم قصرية كثالثة أسابيع كان حكمهم القصر. وإن كانت طويلة  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:

كثالثة أشهر كان حكمهم التمام. ويف موارد االشتباه والشك يف صدق عملهم يف السفر فاألحوط 
  وجوبًا اجلمع بني القصر والتمام.
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        ::::    الشريفةالشريفةالشريفةالشريفة    الروضةالروضةالروضةالروضة    فيفيفيفي    السجادالسجادالسجادالسجاد    علىعلىعلىعلى    السجودالسجودالسجودالسجود): ): ): ): ٤٤٤٤((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����


  و �مسجدالنŵ  و هاى مسجدا¡رام فرش حEw  فرش، Ĵ  كردن ̂�ده: : : : ))))٢٩٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناينJمّكه مساجد سا 
=  Ĵ  2̂يد و Þ= 2̂شد مدينه، oيح و 
ى ̂�اده روى 2
  شده فرش كه سنگ مسجد از ها�
  قسمت و زم� 
Iحص 
ورت صورت در زا6J  و ̂�ده كرد آن مانند و ايد؛ 3 ̂�ده فرش روى �= =>  =Þ ©كند كتفا ا آن به تواند و. 

 = Eر گذاش�C ن 2̂د و =Ĵ در ها آن روى كردن و ̂�ده آن مانند و  Eشيعه وهن موجب كه صور�  = 
Jنيست شود، جا 
  .ندارد اش»ل نباشد، وهن گر ا و

 
        السجود على البالط أو الرخام الصناعي:السجود على البالط أو الرخام الصناعي:السجود على البالط أو الرخام الصناعي:السجود على البالط أو الرخام الصناعي:المسألة: المسألة: المسألة: المسألة:     ����

يتميز بطرده ا أنه هل جيوز السجود على البالط املستعمل يف أرضية املسجد احلرام علمً
  ا ؟ ويقال أنه حجر صناعي وليس طبيعيً ،للحرارة فال يتأثر بأشعة الشمس

ا ال مينع من جواز السجود عليه إذا كانت املواد املستعملة يف كونه صناعيً:)٢٩٤(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
ا، هذا يف غري حال ا عرفً أو كان اخلليط من غريها مستهلكً ،صناعته مما يصح السجود عليها

  ا مما ال يصح السجود عليه. ا يف حال التقية فيجوز السجود عليه وإن كان مصنوعًوإم .التقية
  
        ::::    للشربللشربللشربللشرب    المخصصالمخصصالمخصصالمخصص    بالماءبالماءبالماءبالماء    الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء): ): ): ): ٥٥٥٥((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

=  وضو: : : : ))))٢٩٥٢٩٥٢٩٥٢٩٥((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين Eن ها از آ̂�اى گرف�D و  
ها� 
Iصوص كه ش =  آشاميدن  = 
Jنيست است، جا. 
  
 ::::    والفنادقوالفنادقوالفنادقوالفنادق    البيوتالبيوتالبيوتالبيوت    فيفيفيفي    الصالةالصالةالصالةالصالة): ): ): ): ٦٦٦٦((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

 الفنادق يف اجلماعات إقامة جتيزون ال أنّكم االستفتاءات بعض يف ورد س:س:س:س: ::::))))٢٩٦٢٩٦٢٩٦٢٩٦((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
 احلمالت فيها ترتل اليت واملنازل املساكن يف اجلماعة إقامة جتيزون فهل املكرّمة، مكة يف

 احلجاج عند ذريعة تشكل فال اجلماعة وإقامة باملرتل، تستقلّ احلمالت هّذه أن اعلمً عادة،
 احلرام؟ املسجد يف الصالة لترك
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 www.leader.irاالستفتاءات امللحقة مبناسك احلج، على املوقع الرمسي  )٢٩٦(
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 اآلخرين أنظار تلفت كانت إذا فيما ،اأيضً واملنازل املساكن يف اجلماعة إقامة جنيز ال ج:

  .املسجد يف صالم يف املسلمني مع املشاركة عدم أجل من الشني وتوجب

äéfßiäéfßiäéfßiäéfßi<V<V<V<V< << << << <

هـ ، واهلدف ١٤٣٩شوال/  /٢٣بتاريخ   www.leader.irهذه صورة للفتوى أخذا من املوقع 

(وليس تاريخ الفتوى نفسها)، أن بعض طبعات  وذكر تاريخ أخذ الصورةوذكر تاريخ أخذ الصورةوذكر تاريخ أخذ الصورةوذكر تاريخ أخذ الصورةمن وضع الصورة 

  املناسك خالية من اجلملة األخرية، فأحببت التأكيد على وجودها.

  
        : : : :     المخالفالمخالفالمخالفالمخالف    خلفخلفخلفخلف    الصالةالصالةالصالةالصالة): ): ): ): ٨٨٨٨((((    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

صلوات اجلماعة اليت تقام يف مكة املكرمة واملدينة جرت السرية يف  س:س:س:س: :)٢٩٧(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
ن املأمومون ويؤّم ،وبعد الثالثة يف املغرب ،املنورة أن يقنت اإلمام بعد الركعة الثانية يف الصبح

فهل جيوز للمؤمنني املشاركني يف هذه  ،على كل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرأه يف قنوته
  مني ؟ اجلماعات التأمني مع سائر املأمو

التأمني املبطل للصالة إمنا هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة احلمد ـ على التفصيل  ج:ج:ج:ج:
 .املذكور يف الرسالة ـ وأما ما يؤتى به يف سائر مواضع الصالة فال بأس به إذا قصد به الدعاء

  لغريه جهالً منه مبعناه كان من املبطل لصالته. ان املأموم تبعً إذا أّم ،نعم

ولكن من دون ترتيب أحكام اجلماعة. ، ال ضري يف نية االقتداء باإلمام منهم: : : : اضاضاضاضالفيالفيالفيالفي
وأما إذا مل يقرأ بنفسه واعتمد على قراءة اإلمام جاهالً  إذا قرأ القراءة بنفسه صحت صالته.و

  أو غافالً عن عدم جواز االعتماد على قراءته فتصح صالته أيضًا.
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م ̂!ّاج: : : : ))))٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين EI  و مناسب كنند خوددارى جًدا است، شيعه وهن موجب كه _رى هر 2̂يد از 
از در است كت سنت اهل l̂اعت <= ~Á ايند؛ وانند دو2̂ره را آن 2̂يد بلكه كنند، كتفا ا آن به و© نبايد <= =�̂.  

  
 : أفضل األعمال في الحرمين الشريفين:: أفضل األعمال في الحرمين الشريفين:: أفضل األعمال في الحرمين الشريفين:: أفضل األعمال في الحرمين الشريفين:المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    ����

وداخل  ،ما هي أفضل األعمال اليت يؤديها احلاج يف مكة بشكل عام س:س:س:س:: : : : ))))٢٩٩٢٩٩٢٩٩٢٩٩((((الفياضالفياضالفياضالفياض

 املسجد احلرام بشكل خاص ؟ 

ا وطلب التوفيق واقعً ،جه إىل اهللا تعاىل من صميم القلبأفضل األعمال بشكل عام التوّ  ج:
وتوجيه الناس وتثقيفهم بالثقافة الدينية  ،وقراءة القرآن ،اقبةوحسن الع ،خلدمة الدين

 ،واألخالقية واألحكام الشرعية، وأما يف داخل احلرم فأفضل األعمال فيه اإلكثار من الصالة
    والطواف حول البيت. ،وقراءة القرآن
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